
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
Số:             /UBND-KGVX Quảng Nam, ngày        tháng       năm 2021
Về việc đẩy nhanh tiến độ 
tiêm chủng vắc xin phòng 
COVID-19

 Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành có liên quan;
- UBND/BCĐ chiến dịch tiêm vắc xin phòng 
COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố.

Theo Báo cáo đánh giá tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của Sở 
Y tế  (có phụ lục kèm theo), trong thời gian qua một số địa phương chưa tập trung 
huy động mọi lực lượng cho công tác tiêm chủng nên tiến độ tiêm còn chậm so 
với yêu cầu. Dự kiến trong thời gian đến, Quảng Nam sẽ tiếp nhận số lượng lớn 
vắc xin phòng COVID-19. Để đảm bảo sử dụng vắc xin đúng tiến độ, an toàn, 
tăng nhanh diện bao phủ toàn dân nhằm tạo các vùng xanh an toàn; UBND tỉnh 
yêu cầu Sở Y tế, UBND/Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 
các huyện, thị xã, thành phố thực hiện ngay một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Khẩn trương đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng 
COVID-19; tăng nhanh độ bao phủ mũi 1, triển khai ngay tiêm mũi 2 cho những 
đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian, tiến độ cụ thể từng đợt như sau:

- Tập trung lực lượng, tổ chức tiêm ngay và hoàn thành các đợt tiêm: 11 (vắc 
xin Verocell), 12 (vắc xin Pfizer), 14 (vắc xin Verocell) trước ngày 10/11/2021. 
Sau thời gian trên, địa phương nào chưa hoàn thành thì người đứng đầu cấp uỷ, 
chính quyền địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ 
và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

- Thực hiện tiêm trả mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 của đợt 13 (Vắc 
xin Astrazeneca): hoàn thành sớm nhất có thể.

- Tổ chức tiêm mũi 1 của đợt 15 (Vắc xin Abdala) cho các đối tượng xong 
trước ngày 11/11/2021; đảm bảo đến đầu tháng 12 tiêm đủ 3 mũi cho tất cả các 
trường hợp.

2. Các cơ sở tiêm chủng phải ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong 
triển khai tiêm chủng, thực hiện cập nhật thường xuyên số liệu tiêm chủng trên 
ứng dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 với tinh thần “Tiêm đến đâu 
nhập đến đó”.

3. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thường xuyên 
cập nhật, đánh giá tiến độ tiêm chủng trước 16 giờ hằng ngày để báo cáo kết quả 
về UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo; tham mưu UBND tỉnh phê bình, nhắc nhở và 
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thực hiện điều chuyển vắc xin của những địa phương có tiến độ tiêm chủng thấp 
cho các huyện, thị xã, thành phố có nhu cầu và thực hiện tốt công tác tiêm chủng 
vắc xin phòng COVID-19.

Yêu cầu Sở, Ban, ngành có liên quan của tỉnh và UBND/Ban chỉ đạo chiến 
dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh; 
- Sở, Ban, ngành liên quan;
- Sở Y tế;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Báo Quảng Nam, Đài PTTH QN;
- Cổng TT Điện tử tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Hạnh) .

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Trần Văn Tân
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