
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐĂKHÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

 

 

Số:          /UBND-VX 
 

V/v chấn chỉnh và tăng cường 

công tác tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 trên địa bàn huyện 

 

              ĐăkHà, ngày       tháng     năm 2022 

  
 

 

 
 

 

                                Kính gửi:  

 - Các cơ quan, đơn vị huyện; 

- Các cơ quan ngành dọc đứng chân trên địa 

bàn huyện; 

- UB Mặt trận và các tổ chức Hội, đoàn thể 

huyện; 

 - Đảng ủy; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Trên cơ sở đánh giá kết quả tiêm phòng vắc xin COVID-19 tại Công văn 

số 3341/CV-BCĐ, ngày 05/8/2022 của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 

tỉnh và kết quả đánh giá  tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 trên địa bàn huyện, tính 

đến hết ngày 08/8/2022 (kèm theo các phụ lục): Tỷ lệ tiêm chủng vắc xin phòng 

chống Covid-19 cho các nhóm đối tượng, phần lớn các xã chưa đạt chỉ tiêu đề 

ra. Đặc biệt xã Đăk La, có 3 chỉ tiêu đạt tỷ lệ rất thấp (tỷ lệ tiêm mũi 3 cho nhóm 

đối tượng  ≥18 tuổi mới đạt 52%; mũi 4 cho nhóm đối tượng  ≥18 tuổi mới đạt 

20,2%; tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi mới đạt 28,4%). 

 Đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận và biểu 

dương một số xã đã tích cực triển khai công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19 đạt 

một số chỉ tiêu đề ra, như: Đăk Ngok, ĐăkUi, Ngọc Réo, Ngọc Wang, 

ĐăkHring... Đồng thời, chấn chỉnh và phê bình Chủ tịch UBND một số xã trong 

công tác chỉ đạo và triển khai công tác phòng chống dịch bệnh và tiêm chủng 

vắc xin Covid-19 cho các nhóm đối tượng đạt tỷ lệ thấp, từ đó tạo ra vùng lõm 

tiêm chủng và ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêm chủng chung trên địa bàn huyện. 

Nhằm tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch 

bệnh đạt kết quả và công tác tiêm phòng vắc xin COVID-19 đảm bảo đạt tỷ lệ 

quy định theo chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh và thực hiện đạt các 

chỉ tiêu đã ký cam kết với Ban chỉ đạo tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị: 
 

1. Các cơ quan, đơn vị; các xã, thị trấn; cơ quan ngành dọc đứng chân 

trên địa bàn huyện; Mặt trận và các Hội, đoàn thể huyện 

- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện về chủ động phòng, 

chống các loại dịch bệnh COVID-19, Sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ… và Công 

văn số 2011/UBND-VX, ngày 02/8/2022 của Ủy ban nhân dân huyện V/v tăng 
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cường công tác phòng, chống dịch SXHD và tiêm vắc xin phòng COVID-19 

trên địa bàn huyện.  

- Theo chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Tiếp tục rà soát, chủ 

động phối hợp với ngành Y tế thực hiện các nội dung công việc đảm bảo hoàn 

thành việc tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4 cho các nhóm đối tượng theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế; đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng. Đặc biệt, lưu ý 

đối với các xã tỷ lệ tiêm chủng đạt tỷ lệ thấp và không để xảy ra tình trạng vùng 

lõm tiêm chủng. 

- Chỉ đạo tất cả cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phải 

thực hiện nghiêm túc, gương mẫu trong việc tự phòng bệnh và tiêm phòng vắc 

xin Covid-19 theo hướng dẫn của Trung ương, ngành y tế. Đồng thời, vận động 

gia đình, người thân tích cực tham gia công tác phòng bệnh và tiêm chủng 

vắcxin. 

2. Các cơ quan, đơn vị; các xã, thị trấn: ngoài việc triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ đã nêu tại mục 1 văn bản này, đề nghị thực hiện một số nhiệm vụ 

cụ thể sau: 

2.1. Trung tâm Y tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tăng cường và đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 liều nhắc lại cho người từ 12 tuổi trở lên và tiêm liều cơ bản cho trẻ 

từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu về tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 trước 30/8/2022.  

- Tổ chức tiêm chủng khoa học, an toàn, hiệu quả theo các hướng dẫn 

hiện hành của Bộ Y tế. Tổ chức nhiều điểm tiêm lưu động tại các trường học, 

cụm dân cư, tiêm tại nhà cho các đối tượng đi lại khó khăn... 

- Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật, cập nhật thông tin mới và hướng dẫn 

kịp thời, đồng thời đảm bảo cung ứng đầy đủ vắc xin, trang thiết bị, vật tư tiêm 

chủng cho các xã, thị trấn; đẩy nhanh tiến độ và tăng tốc sử dụng các loại vắc 

xin có hạn sử dụng ngắn hoặc các vắc xin đã rã đông, tuyệt đối không để tình 

trạng phải hủy bỏ vắc xin do hết hạn sử dụng.  

- Tiếp tục duy trì áp dụng nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 để 

quản lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng, cập nhật thông tin tiêm chủng, thực hiện 

nhập mới hàng ngày lên Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo 

đúng tiến độ tiêm chủng của địa phương. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND hueyẹn tham mưu Chủ tịch 

UBND huyện biểu dương, khen thưởng các địa phương, tổ chức, cá nhân có 

nhiều thành tích trong công tác chỉ đạo, thực hiện việc tiêm chủng đạt tỷ lệ cao. 

Đồng thời, phê bình, chấn chỉnh đối với các địa phương thiếu quyết liệt trong 

triển khai công tác tiêm chủng. 

2.2. Đảng ủy; Ủy ban nhân các xã, thị trấn 

- Tăng cường chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền 

thanh không dây tại địa bàn; mỗi ngày phát trên loa tuyên truyền 3 lần, vào thời 
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điểm phù hợp ngoài giờ hành chính, đối với các nội dung phòng chống các loại 

dịch bệnh nói chung; dịch Sốt xuất huyết và Covid-19 nói riêng. 

- Tổ chức phát động đợt cao điểm chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 tại địa phương. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo “Đi từng ngõ, 

gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để vận động, tuyên truyền nhằm huy động toàn 

bộ đối tượng chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chưa đủ mũi tham gia tiêm vắc 

xin phòng COVID theo kế hoạch của ngành y tế, chịu trách nhiệm về việc đảm 

bảo hoàn thành các mục tiêu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trước 

30/8/2022. 

- Xác định rõ nhiệm vụ phòng chống các loại dịch bệnh và nhiệm vụ tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên cần nêu 

cao tinh thần, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Chỉ đạo huy động sự phối 

hợp thực hiện của toàn hệ thống chính quyền, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã 

hội tại địa phương, cộng đồng dân cư cùng thực hiện để công tác phòng chống 

dịch được dập tắt và hoàn thành công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

trên địa bàn. 

- Chỉ đạo trọng điểm đối với các thôn, TDP còn nhiều đối tượng chưa 

tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19. Tập trung nguồn lực, gắn trách nhiệm 

người đứng đầu trong hệ thống chính trị ở thôn, TDP; các đơn vị, doanh nghiệp, 

Hợp tác xã đứng chân trên địa bàn quản lý.  

2.3. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, công tác phòng chống 

dịch bệnh trong trường học chuẩn bị cho khai giảng năm học mới. 

- Tiếp tục chỉ đạo Hiệu trưởng các đơn vị trường trực thuộc phòng GD-

ĐT phân công giáo viên phối hợp với các thôn, TDP thực hiện ký cam kết với 

hộ gia đình phụ huynh đảm bảo đưa con đến địa điểm tiên phòng vắcxin Covit-

19; thực hiện tốt công tác tuyên truyền để phụ huynh và học sinh hiểu biết về lợi 

ích của việc tiêm chủng, đồng thời vận động phụ huynh đưa con em đến tiêm 

phòng Covid-19, đảm bảo đạt chỉ tiêu và đúng quy định của Bộ Y tế. 

- Phối hợp với ngành Y tế trong công tác tổ chức tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 cho các cháu từ 5 đến dưới 18 tuổi, đặc biệt là trong thời gian 

vào dịp hè. Đảm bảo bắt buộc học sinh phải được tiêm vắc xin đầy đủ trước khi 

nhập học năm học mới vào tháng 9/2022. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân 

dân huyện về tỷ lệ tiêm vắc xin COVID-19 cho nhóm đối tượng là học sinh trên 

địa bàn huyện. 

2.4. Trung tâm Văn hóa Thể thao-Du lịch và Truyền thông huyện   

Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền trên các kênh phương tiện 

thông tin đại chúng, bằng xe lưu động về phòng chống các loại dịch bệnh, tiêm 

phòng Covit-19. Đặc biệt là biến chủng mới Covit-19, dịch Sốt xuất huyết, đậu 

mùa khỉ… và sự cần thiết của việc tiêm chủng đủ mũi và các mũi nhắc lại vắc 

xin Covit-19 để người dân biết tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ đạt được 

hiệu quả phòng bệnh tốt nhất, chú ý tuyên truyền thường xuyên, liên tục tại các 
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địa phương có tỷ lệ tiêm chủng đạt thấp và xuất hiện nhiều ca bệnh. 
 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các đơn vị, địa phương khẩn trương, 

nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên (t/h); 

- Sở Y tế (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; 

- Các tổ chức đoàn thể CT-XH huyện; 

- Đảng ủy các xã, thị trấn (c/đ); 

- Lãnh đạo Văn phòng và CV; 

- Lưu: VT, VP.    

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

  

 

Phạm Thị Thương 
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