
 

ỦY  BAN  NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Số: 3621/UBND-THVX 

 

Tuyên Quang, ngày  08  tháng  9  năm 2022 

V/v tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh  

tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 
 

 

 
 

Kính gửi:  

- Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch COVID-19 tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các huyện ủy, thành ủy; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
 

Ngày 07/9/2022, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, 
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Tuyên Quang, chủ trì họp trực tuyến về đẩy 
nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Dự họp tại điểm cầu của tỉnh có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  
Hoàng Việt Phương; Giám đốc Sở Y tế; đại diện lãnh đạo: Sở Công Thương, Sở Giáo 

dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý các khu 
công nghiệp tỉnh; các Giám đốc: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Truyền 
thông và Giáo dục sức khỏe, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trưởng phòng Phòng Nghiệp 

vụ y dược, Sở Y tế. Tại điểm cầu cấp huyện có các đồng chí Bí thư huyện ủy, thành ủy; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Giám đốc Trung tâm y tế, Trưởng phòng Giáo 

dục và Đào tạo và các thành phần khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện mời. 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Tuyên Quang.  
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và giao trách nhiệm: 

1. Về tiến độ tiêm vắc xin 
Công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 được các cấp chính quyền và cơ quan 

chuyên môn tập trung chỉ đạo sát sao1, góp phần quan trọng cùng cả nước kiểm soát 

tốt dịch COVID-19, tạo điều kiện để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.  
Tuy nhiên, hiện nay một bộ phận người dân có tâm lý chủ quan, lơ là trước 

diễn biến, tình hình dịch COVID-19 và xuất hiện tâm lý ngại tiêm do lo lắng tác 
dụng phụ của vắc xin phòng COVID-19; công tác tuyên truyền còn có mặt hạn chế; 

một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa vào cuộc quyết liệt dẫn đến chưa đạt tiến độ 
tiêm chủng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chỉ tiêu kế hoạch 

của tỉnh giao; nhất là, tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 4 cho người từ 18 

tuổi trở lên, tiêm mũi 3 cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi và tiêm mũi 2 cho trẻ từ 
05 đến dưới 12 tuổi. 

                                        
1. Đến ngày 06/9/2022, toàn tỉnh đã tiêm 1.965.716 mũi tiêm, trong đó: tỷ lệ tiêm mũi 1 và 2 cho 

người từ 18 tuổi trở lên đạt 100%; trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm đủ liều cơ bản đạt trên 99%.  
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Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khó lường 

và bùng phát trở lại tại một số quốc gia. Ở Việt Nam nói chung và tỉnh Tuyên 

Quang nói riêng, số ca F0 trong cộng đồng trong những ngày vừa qua có chiều 

hướng gia tăng, nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát trở lại là rất lớn nếu không 

thực hiện tốt việc tiêm phòng vắc xin. 

2. Khẩn trương triển khai kế hoạch tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 từ nay đến 15/9/2022 

Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, 

đơn vị thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin 

phòng COVID-19, đảm bảo an toàn, đạt tỷ lệ cao nhất. Cấp ủy, chính quyền cơ sở 

chịu trách nhiệm huy động số người phải tiêm, địa điểm và lực lượng hỗ trợ người 

dân khai báo, làm các thủ tục tiêm vắc xin; cơ quan y tế chuẩn bị vắc xin, vật tư và 

lực lượng trực tiếp tiêm. Phấn đấu đến ngày 15/9/2022: Tỷ lệ tiêm mũi 3 cho người 

từ 18 tuổi trở lên đạt trên 95%; tỷ lệ tiêm mũi 3 cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi 

đạt trên 80%; tỷ lệ tiêm mũi 2 cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi đạt trên 70%. 

3. Tổ chức thực hiện 

3.1. Sở Y tế 

- Chịu trách nhiệm bảo đảm đủ vắc xin phòng COVID-19, công tác bảo quản, 

hướng dẫn sử dụng vắc xin theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tổ chức phát động đợt cao 

điểm tiêm đảm bảo an toàn, đạt tỷ lệ cao nhất, khoa học, hợp lý, hiệu quả; không để 

tình trạng vắc xin không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí. 

- Hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố rà soát, lập danh sách 

đối tượng tiêm trên địa bàn cụ thể, chi tiết (gồm: số đã tiêm, số còn phải tiêm (mũi 1, 

mũi 2, ...)), tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân tỉnh hằng ngày; xây dựng 

kế hoạch, thời gian tiêm theo ngày từ nay đến 15/9 để đảm bảo mục tiêu nêu trên. 

- Chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng tổ chức tiêm chủng bảo đảm an toàn, bố trí các 

ca trực để tổ chức tiêm cho người dân một cách thuận lợi và an toàn; các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh bố trí các đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng đáp ứng 

xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc 

triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Không tổ chức tiêm đối 

với các đơn vị, địa phương không chuẩn bị đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết 

bị, nhân lực theo quy định. 

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí để cung cấp thông 

tin cập nhật về diễn biến, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, trong nước và trên 

địa bàn tỉnh; thông tin đầy đủ, kịp thời, khách quan về lợi ích, hiệu quả của vắc xin, 

nhất là trong việc ngăn ngừa chuyển nặng, tử vong khi mắc COVID-19 để người dân 

nâng cao nhận thức và chủ động, tích cực tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và Ủy ban 

nhân dân huyện, thành phố, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin quản lý 

tiêm chủng COVID-19 và cập nhật thường xuyên số liệu về đối tượng tiêm chủng, 

số liều vắc xin sử dụng và "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng COVID-19 theo chỉ đạo 
của Bộ Y tế. 
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- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện hằng ngày toàn tỉnh, tham mưu 

đề xuất kịp thời biện pháp chỉ đạo với Ban Chỉ đạo tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3.2. Huyện ủy, thành ủy, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

- Khẩn trương triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm 

chủng đảm bảo mục tiêu theo kế hoạch và chỉ tiêu được giao; thực hiện “đi từng 

ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để lập danh sách tiêm đảm bảo không bỏ sót 

đối tượng cần tiêm chủng, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người dân. 

- Rà soát, tổng hợp, lập danh sách đối tượng tiêm trên địa bàn quản lý và xây 

dựng kế hoạch tiến độ tiêm theo ngày (từ ngày 08/9/2022 đến hết 15/9/2022), gửi Sở 

Y tế để phối hợp tiêm chủng; làm rõ số lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và người thân (bố, mẹ, 

vơ, chồng, con,...) chưa thực hiện nghiêm việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo 

quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế. Chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Hiệu trưởng các 

trường học cấp Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn, người đứng đầu các cơ 

quan, đơn vị thuộc quyền quản lý chịu trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận 

động học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện tiêm phòng COVID-19 theo 

đúng quy định để đảm bảo công tác phòng, chống dịch. 

- Tổng hợp đăng ký nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 (tổng nhu cầu và theo 

từng ngày), gửi Sở Y tế để chuẩn bị vắc xin bảo đảm yêu cầu. Chủ động bố trí nhân 

lực, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các điều kiện khác để triển khai tiêm phòng 

COVID-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả, nhanh nhất 

- Bí thư huyện ủy, thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu 

trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về việc 

sử dụng vắc xin phòng COVID-19 hiệu quả, kịp thời, không lãng phí và tiến độ, kết 

quả tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn quản lý. 

3.3. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các trường học thuộc quyền quản lý và Trường Đại 

học Tân Trào lập danh sách học sinh, sinh viên tiêm phòng COVID-19 theo hướng dẫn 

của ngành y tế; chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, thông báo và phối hợp với cơ sở tiêm 

chủng tại địa phương để tổ chức các điểm tiêm chủng tại trường học hoặc các địa điểm 

phù hợp khác, bảo đảm an toàn. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn cho cha mẹ hoặc người giám hộ 

hợp pháp của học sinh về tác dụng, lợi ích của việc tiêm chủng, những phản ứng có 

thể gặp sau tiêm chủng và trách nhiệm bảo đảm quyền được tiêm chủng của trẻ em 

để tạo sự đồng thuận, vận động học sinh, phụ huynh, người chăm sóc trẻ đưa con em 

đi tiêm chủng phòng dịch COVID-19 đầy đủ, kịp thời.  

3.4. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra Trường Cao 

đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang lập danh sách học sinh, sinh viên tiêm 

phòng COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế; phối hợp với ngành Y tế để tổ chức  

điểm tiêm chủng bảo đảm an toàn. 
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3.5. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, 

kiểm tra các khu, cụm công nghiệp thực hiện đợt cao điểm tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế. 

3.6. Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm 

vụ chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra nhà máy, xí nghiệp, chợ, trung tâm 

thương mại,... trên địa bàn quản lý thực hiện đợt cao điểm tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế. 

3.7. Sở Thông tin và Truyền thông  

- Chỉ đạo tăng cường công tác thông tin cập nhật về diễn biến, tình hình dịch 

COVID-19 trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh; thông tin đầy đủ, kịp thời, 

khách quan về lợi ích, hiệu quả của vắc xin, nhất là trong việc ngăn ngừa chuyển 

nặng, tử vong khi mắc COVID-19; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù 

địch, thông tin xấu độc xuyên tạc chính sách của Đảng, Nhà nước ta về tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 và công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ ngành y tế, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố cập nhật 

dữ liệu tiêm chủng đảm bảo kịp thời, đúng quy định; chủ động phối hợp với Sở Y 

tế thực hiện "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế. 

3.8. Công an tỉnh 

- Quán triệt và chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 

cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn ngành đảm bảo hoàn thành tiêm hết các đối tượng 

theo hướng dẫn của ngành Y tế. 

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 

3467/UBND-THVX ngày 29/8/2022 về việc đôn đốc thực hiện cập nhật, "làm 

sạch" dữ liệu tiêm chủng COVID-19 (lần 2). 

3.9. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục tổ chức các 

chuyên mục về tình hình dịch COVID-19 và công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 

vào khung giờ phù hợp để người dân được tiếp cận thông tin về lợi ích, hiệu quả của 

việc tiêm vắc xin. 

3.10. Giám đốc các sở, ngành cấp tỉnh; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; Hiệu 

trưởng các trường học thực hiện ngay việc quán triệt và chỉ đạo thực hiện đẩy nhanh 

hơn nữa việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động, học sinh, sinh viên, đảm bảo hoàn thành mục tiêu tiêm chủng nêu trên./. 

Nơi nhận: 
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy; 
- Thường trực Tỉnh ủy;           (báo cáo) 
- Thường trực HĐND tỉnh;       
- Chủ tịch UBND tỉnh;          
- Các thành viên BCĐ tỉnh;  
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Như trên (thực hiện); 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 
- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu VT, THVX (VB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Việt Phương 
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