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CHỈ THỊ 
Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng 

vắc xin phòng Covid-19 

----- 

Trong thời gian qua, cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn 

thể chính trị-xã hội trong huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn đảm bảo an toàn, nâng tỷ lệ bao phủ 

vắc xin cho người dân thuộc diện tiêm chủng, góp phần quan trọng quyết định 

thành công của công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. 

Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm vắc xin của một số nhóm đối tượng còn thấp, chưa đạt chỉ 

tiêu, yêu cầu đề ra, cụ thể: đến nay, nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 2 đạt 

89% (chỉ tiêu 95%, hoàn thành trong tháng 8/2022); nhóm 12 đến dưới 18 tuổi 

tiêm mũi 3 đạt 46,9% (chỉ tiêu 95%); nhóm 18 tuổi trở lên tiêm mũi 4 đạt 43,5% 

(chỉ tiêu 95%).  

Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nguy cơ xuất 

hiện các biến chủng mới; Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức 

Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện tuyệt 

đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy 

mạnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, tiếp tục quán triệt vắc xin là 

“vũ khí chiến lược”, là yếu tố quyết định trong phòng, chống dịch Covid-19. 

Trong đó, tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

1. Các Cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính 

trị-xã hội trong huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn 

nữa công tác tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh và của Huyện ủy; đẩy mạnh tuyên truyền, làm rõ về tác dụng, hiệu quả, lợi ích 

của vắc xin trong phòng dịch bệnh; vận động người dân tích cực tham gia tiêm vắc 

xin để bảo vệ bản thân và cộng đồng; tuyên truyền, giải thích “tiêm chủng phòng 

ngừa Covid-19 là nghĩa vụ, là quyền lợi, trách nhiệm của người dân”; khẳng định 

“tiêm vắc xin là một trong những biện pháp hiệu quả nhất, có ý nghĩa chiến lược 

trong phòng, chống dịch bệnh”, cần tiêm đầy đủ và đúng hạn các loại vắc xin được 

khuyến nghị; vận động, tuyên truyền cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 

gương mẫu đi đầu trong việc tiêm vắc xin và vận động người thân đi tiêm vắc xin. 

Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và địa phương chịu 

trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức thực hiện và kết quả công tác tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 của đơn vị, địa phương mình. 

2. UBND huyện tăng cường chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, Phòng Giáo dục 

và Đào tạo huyện, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh hơn nữa công tác tiêm vắc xin 

phòng Covid-19, phấn đấu tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin trên toàn huyện cho các 

nhóm đối tượng, đảm bảo chỉ tiêu tỉnh giao.  
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Huy động các lực lượng trong và ngoài ngành y tế tham gia, hỗ trợ công tác 

tiêm vắc xin theo quy định; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chiến 

dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà 

từng người” để đảm bảo vận động người dân tham gia tiêm chủng kịp thời, đầy đủ, 

đảm bảo không bỏ sót đối tượng tiêm chủng, đạt hiệu quả phòng bệnh tốt nhất, 

tránh tình trạng vắc xin hết hạn sử dụng, gây lãng phí. 

3. Thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 huyện (Ban chỉ 

đạo) là Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo các trường học phối hợp với 

ngành y tế, chính quyền địa phương để tổ chức tiêm đủ liều cho học sinh thuộc đối 

tượng tiêm, đảm bảo an toàn; tổ chức tư vấn cho phụ huynh, 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 

các em và phụ huynh đưa con em đi tiêm chủng phòng dịch Covid-19 đầy đủ, kịp 

thời. 

4. Thành viên Ban Chỉ đạo là Trung tâm Y tế huyện phối hợp với UBND các 

xã, thị trấn và các đơn vị liên quan triển khai công tác tiêm chủng cho các đối 

tượng đảm bảo an toàn theo hướng dẫn của ngành y tế; tiếp nhận, bảo quản, phân 

bổ và sử dụng vắc xin đảm bảo theo quy định. 

5. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục định hướng công tác thông tin, tuyên 

truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 cho các nhóm đối tượng. 

6. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn 

chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân 

dân hiểu, chia sẻ và tích cực tham gia, ủng hộ công tác phòng, chống dịch, nhất là 

thực hiện tiêm đủ các mũi vắc xin theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, xác 

định tiêm vắc xin là quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân với bản 

thân, gia đình và cộng đồng; phối hợp với tổ chức các đội tuyên truyền, vận động 

tiêm vắc xin đến từng hộ gia đình, từng địa bàn dân cư. 

7. Giao UBND huyện triển khai kịp thời, hiệu quả Chỉ thị này; theo dõi, đôn 

đốc công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các nhóm đối tượng, báo cáo Ban 

Thường vụ, Thường trực Huyện ủy kịp thời chỉ đạo. 

Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể 

chính trị - xã hội trong huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Y tế huyện, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân huyện; 

- Các Ban Đảng Huyện ủy; 

- Mặt trận và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện; 

- Các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc; 

- Các đồng chí HUV; 

- Trung tâm Y tế huyện;  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 

- Lưu VPHU. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tuấn 
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