
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 12 năm 2021 
  

V/v đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19 nhằm 

tiêm bao phủ toàn bộ dân số trên 

18 tuổi và triển khai tiêm cho đối 

tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi đảm 

bảo tiến độ, an toàn 

 

 
 Kính gửi:  

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- UBND/BCĐ chiến dịch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 10315/BYT-DP ngày 04/12/2021 của Bộ Y tế về 

việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; để đạt được mục 

tiêu từ nay đến cuối năm 2021 tiêm chủng bao phủ cho toàn bộ dân số từ 18 

tuổi trở lên và triển khai tiêm cho đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi đảm bảo 

an toàn, đúng tiến độ; UBND tỉnh yêu cầu Sở, Ban, ngành của tỉnh, UBND/Ban 

Chỉ đạo chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố 

khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau: 

1. Sở Y tế 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai việc tiêm mũi tăng cường, mũi bổ sung 

cho những người đã tiêm chủng đủ liều cơ bản theo đúng hướng dẫn tại Công văn 

số 10225/BYT-DP ngày 01/12/2021 của Bộ Y tế.  

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình triển khai tiêm chủng tại địa 

phương và rà soát số lượng vắc xin đã được phân bổ để điều hành, đôn đốc việc 

tiếp nhận vắc xin và triển khai tiêm chủng kịp thời, tuyệt đối không để xảy ra tình 

trạng thừa vắc xin với hạn dùng ngắn hoặc quá hạn sử dụng phải huỷ bỏ gây lãng 

phí. 

- Chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng tăng cường thực hành an toàn tiêm chủng, 

theo dõi người được tiêm ít nhất 30 phút sau tiêm tại điểm tiêm; hướng dẫn người 

được tiêm theo dõi sức khoẻ sau khi tiêm và liên hệ với cơ quan y tế gần nhất khi 

cần thiết; xử trí kịp thời các trường hợp tai biến nặng sau tiêm. 

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thường xuyên cập nhật, báo cáo 

tiến độ tiêm chủng trên địa bàn tỉnh về UBND tỉnh, Bộ Y tế; không để xảy ra tình 

trạng để tiến độ tiêm chung trên địa bàn tỉnh thấp do không cập nhật báo cáo. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Phòng giáo dục và Đào tạo các huyện, thị 

xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc chủ động, tích cực phối hợp với các địa 
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phương, ngành Y tế trong việc lập danh sách đối tượng được tiêm chủng và tổ 

chức tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi; chỉ đạo việc lấy ý kiến phụ 

huynh/người giám hộ của học sinh thông qua phiếu đồng ý tham gia. 

3. Công an tỉnh 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bố trí lực lượng trực tiếp tham gia đảm bảo 

an ninh trật tự tại các buổi tiêm; hỗ trợ công tác triển khai trước, trong và sau buổi 

tiêm tại tất cả các điểm tiêm chủng đảm bảo an toàn, an ninh trật tự và phòng 

tránh lây nhiễm SARS-CoV-2. 

- Chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo, đơn 

vị phụ trách tiêm chủng cung cấp Mã định danh công dân nếu đối tượng được 

tiêm chưa có Căn cước công dân. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình  

Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử Quảng Nam: đẩy mạnh hơn nữa công tác 

truyền thông về lợi ích, tính an toàn của vắc xin và những tác dụng không mong 

muốn có thể xảy ra sau khi tiêm để người dân hiểu rõ, hiểu đúng, tránh hoang 

mang và hưởng ứng mạnh mẽ chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; 

phổ biến cho người từ 18 tuổi trở lên chưa được tiêm bất kỳ mũi vắc xin phòng 

Covid-19 nào có thể liên hệ với Trạm Y tế xã, phường, thị trấn hoặc tự đăng ký 

tiêm chủng vào đường dẫn và mã QR tại Khoản 6, Công văn này. 

5. UBND huyện Tây Giang, UBND huyện Duy Xuyên khẩn trương báo cáo 

số liệu (Phụ lục 1 và 2) theo đúng tinh thần Công văn số 8358/UBND-KGVX ngày 

24/11/2021 của UBND tỉnh; đối với 16 huyện, thị xã, thành phố còn lại khẩn 

trương bổ sung, báo cáo số liệu tại Phụ lục 1 theo Công văn nêu trên. Đến ngày 

08/12/2021, địa phương nào không thực hiện việc báo cáo (gồm bản dấu đỏ và file 

mềm); giao Sở Y tế tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định. 

6. UBND/BCĐ chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 các huyện, thị xã, 

thành phố 

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người 

dân trong độ tuổi chỉ định; tiêm chủng an toàn theo các quy định và hướng dẫn 

của Bộ Y tế, đặc biệt lưu ý và ưu tiên tiêm chủng cho đối tượng từ 50 tuổi trở lên, 

người mắc bệnh nền. 

- Rà soát tất cả các đối tượng trên 18 tuổi chưa được tiêm chủng hoặc chưa 

tiêm chủng đủ liều tại địa phương mình (kể cả các đối tượng tại các địa phương 

khác mới đến địa bàn có nhu cầu tiêm chủng mũi 1, mũi 2); chỉ đạo Trung tâm Y 

tế các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tiêm cho các đối tượng này bằng vắc xin 

sẵn có hoặc đề xuất nhu cầu để Sở Y tế xem xét cấp vắc xin, chậm nhất đến 

ngày 12/12/2021 phải đạt được 100% dân số trên 18 tuổi có mặt tại địa 

phương được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phòng COVID-19 và tiêm mũi 2 cho 

những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian.  
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- Phổ biến cho người từ 18 tuổi trở lên chưa được tiêm bất kỳ mũi  

vắc xin phòng Covid-19 nào có thể liên hệ với Trạm Y tế xã, phường, thị trấn 

hoặc tự đăng ký tiêm chủng bằng cách truy cập vào đường dẫn: 

https://bit.ly/dangkytiemcovidQNam hoặc quét mã QR:  

 

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố thành lập các đội tiêm 

chủng lưu động đến tiêm tận nhà đối với người cao tuổi, đi lại khó khăn, không 

thể đến điểm tiêm và phải đảm bảo an toàn tiêm chủng. 

- Đối với những địa phương đã đạt được độ bao phủ vắc xin cao, cần rà soát 

kỹ và tổ chức tiêm triệt để, đảm bảo tất cả người dân có đủ điều kiện tiêm chủng 

được tiêm đủ liều vắc xin. 

- Rà soát và lập danh sách, xây dựng kế hoạch chi tiết và khẩn trương triển 

khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi 

trên địa bàn mình phụ trách, đảm bảo hoàn thành việc bao phủ mũi 1 cho 100% 

dân số từ 12 tuổi trở lên trong năm 2021 và tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã 

tiêm mũi 1 đủ thời gian.  

- Thường xuyên báo cáo tiến độ và kết quả triển khai tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 về Sở Y tế (qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam) để tổng 

hợp, báo cáo Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương khẩn 

trương triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTTU, TT HĐND tỉnh; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- BTV Huyện uỷ, Thị uỷ, Thành uỷ; 

- Báo QN, Đài PT-TH QN, Cổng thông 

tin điện tử tỉnh; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KGVX (Hạnh). 
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

[daky] 
 

Trần Văn Tân 

 

https://bit.ly/dangkytiemcovidQNam
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