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    Kính gửi: - Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, 

   - Ban Tuyên giáo Thành ủy, 

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, 

- Đảng ủy 16 phường, xã. 
 

Tiếp nhận Công văn 5216/SYT-KHNVTC, ngày 18/11/2022 của Sở Y tế 

Tỉnh Ninh Thuận về việc Báo cáo việc tiếp nhận số vắc xin phòng Covid-19 Viện 

vệ sinh Dịch tễ Trung ương cấp đợt 181. Để tăng cường hơn nữa công tác triển 

khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, tăng nhanh tỷ lệ bao phủ các mũi vắc xin 

cho các nhóm đối tượng, giải quyết được số lượng vắc xin tồn đến ngày 

15/11/2022 là 10.830 liều, hạn sử dụng ngày 30/11/2022, và tiếp nhận thêm 3.000 

liều vắc xin đợt 181 từ Viện Vệ sinh Dịch tễ TW, đặc biệt cho đối tượng từ 12 tuổi 

trở lên. Thường trực Thành ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung 

chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả một số nội dung chủ yếu sau: 

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố, đảng ủy các phường xã tiếp tục chỉ đạo 

thực hiện nghiêm tinh thần Chỉ thị 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế 

hoạch 147-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; huy động các lực lượng, cả hệ 

thống chính trị hỗ trợ triển khai tiêm chủng vắc xin Covid-19 với phương châm “đi 

từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp” để không bỏ sót đối tượng tiêm chủng; 

hoàn thành các mũi tăng cường, mũi nhắc lại theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, 

mũi tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở 

lên; tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế, 

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

lược trong phòng, chống dịch bệnh và tránh nguy cơ bùng phát dịch trở lại, đảm bảo 

sử dụng hết lượng vắc xin tồn và liều vắc xin tiếp nhận đợt 181 từ Viện Vệ sinh Dịch 

tễ TW trước ngày 30/11/2022, không để vắc xin hết hạn, tránh lãng phí. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai tiêm chủng trên địa bàn, 

tập trung nỗ lực triển khai các giải pháp để tăng tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-

19, cố gắng nỗ lực tối đa, huy động nguồn lực của địa phương (Đoàn Thanh niên, 

Phụ nữ, Công an...) để triển khai đợt tăng cường tiêm vắc xin trong từ nay đến 

ngày 30/11/2022. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và địa phương chịu 
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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 quản lý. 

 Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông đến tận xã, phường, thôn, khu 

phố, cung cấp thông tin đầy đủ, khách quan, khoa học, bằng nhiều hình thức đa 

dạng, dễ tiếp thu về tiêm vắc xin, 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, phòng tránh tiếp cận 

thông tin sai lệch về tác dụng phụ khi tiêm vắc xin, không đồng ý tiêm vắc xin mũi 

3, mũi 4 vì sợ rằng tiêm vắc xin sẽ có phản ứng bất lợi.  

2. Ban Tuyên giáo Thành ủy, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành 

phố tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về tiêm vắc xin, lợi 

ích, hiệu quả của vắc xin. Cảnh báo về các biến thể mới của Omcron và hướng dẫn 

người dân chăm sóc sức khỏe sau nhiễm COVID-19; tập trung truyền thông về tiêm 

vắc xin cho người có nguy cơ cao, bệnh lý nền, người sống ở khu vực có tỷ lệ bao 

phủ vắc xin thấp; tổ chức các đội tuyên truyền, vận động tiêm vắc xin đến từng địa 

bàn dân cư.  

3. Tổ Kiểm tra 612 của Thành ủy tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc 

triển khai tiêm chủng trên địa bàn, không để tình trạng vắc xin hết hạn, gây lãng 

phí. 

4. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên, đại biểu 

Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục bám sát địa bàn phụ 

trách, tăng cường kiểm tra, theo dõi, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin Covid-19 đảm 

bảo lộ trình kế hoạch theo các mốc thời gian, tiến độ đề ra. Kịp thời đôn đốc, nhắc 

nhở, chấn chỉnh các địa phương có tốc độ tiêm chủng chậm, không đảm bảo, nhất 

là các địa phương có nhiều người đủ điều kiện tiêm chủng mà chưa đi tiêm. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, 

- Các đồng chí Thành ủy viên khoá XII, 

- Thành viên Tổ 612 của Thành ủy, 

- Lưu Văn phòng. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Phú 
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