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Kính gửi:  

- Sở Thông tin và Truyền thông;   

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Công điện số 665/CĐ-BYT ngày 17/5/2022 của Bộ Y tế về việc 

triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 
cho người 18 tuổi trở lên; 

Thực hiện Công văn số 2337/UBND-KGVX ngày 18/5/2022 về việc triển 

khai Công điện của Bộ Y tế và Công văn số 2306/UBND-NC ngày 17/5/2022 
của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ Đề án 06 của 

Chính phủ;  

Sở Y tế (cơ quan Thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch 

COVID-19 tỉnh) đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai một số nội dung, cụ 
thể như sau: 

1. Các cơ sở tiêm chủng: 

- Tiếp tục khẩn trương triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 

cho người từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo hoàn thành trong quý II/2022 theo chỉ đạo 
của Chính phủ tại Thông báo số 114/TB-VPCP ngày 15/4/2022; 

- Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 
12 tuổi, đảm bảo an toàn, hiệu quả và hoàn thành việc tiêm cho trẻ đủ điều kiện 
tiêm chủng trong quý II/2022 theo chỉ đạo của Chính phủ; 

- Triển khai đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu và triển khai ký xác nhận 
“Hộ chiếu vắc xin” theo các Công văn số 1006/SYT-NVY ngày 22/4/2022 về 

việc thực hiện“làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và triển khai ký xác 
nhận “Hộ chiếu vắc xin”, Công văn số 1053/SYT-NVY ngày 27/4/2022 về việc 

triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19, Công văn số 1114/SYT-NVY ngày 
06/5/2022 về việc đẩy mạnh truyền thông về quyền lợi của người dân và ký giấy 

xác nhận tiêm chủng COVID-19 và Hộ chiếu vắc xin, Công văn số 1145/SYT-
NVY ngày 09/5/2022 của Sở Y tế về việc triển khai thực hiện Quy trình “làm 

sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19”. 

 

KHẨN 

 



2. Sở Thông tin và Truyền thông:  

-  Phối hợp tăng cường tổ chức truyền thông, phổ biến các nội dung về 

tiêm vắc xin phòng COVID-19, lợi ích của việc tiêm chủng vắc xin phòng 
COVID-19 và thông tin chính xác các loại vắc xin sẽ sử dụng để tiêm cho trẻ từ 
5 đến dưới 12 tuổi và tiêm mũi 3 cho người 18 tuổi trở lên theo hướng dẫn của 

Bộ Y tế. 

-  Hoàn thiện các tính năng của Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19, 

hỗ trợ kỹ thuật để các địa phương, đơn vị thực hiện ký số chứng nhận tiêm trên 
Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19.  

3. Công an tỉnh:  

 Phối hợp với y tế địa phương tiếp tục kiểm tra, xác thực, bổ sung thông 

tin sai lệch, còn thiếu qua đối chiếu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư để 
ngành y tế thực hiện ký số chứng nhận tiêm trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng 

COVID-19. 

4. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo:  

- Tăng cường công tác truyền thông về chiến dịch tiêm chủng vắc xin 
phòng COVID-19; thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để 

đảm bảo không bỏ sót đối tượng tiêm chủng; vận động người dân tham gia tiêm 
chủng kịp thời và đầy đủ để đạt hiệu quả phòng bệnh tốt nhất; 

- Các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động và tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn chưa tiêm vắc xin và những người 
đã đến hạn tiêm mũi 3 theo đúng quy định. 

5. Đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh: tăng cường, 

đẩy mạnh truyền thông về lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19, nhất 
là tiêm vắc xin COVID-19 mũi 3, tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi để người 

dân tích cực tham gia tiêm chủng đầy đủ, đảm bảo sử dụng vắc xin hiệu quả; 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai tiêm vắc xin, nắm bắt kịp thời 

khó khăn, vướng mắc của các địa phương báo cáo Lãnh đạo Sở Y tế để có chỉ 
đạo kịp thời, đảm bảo tiêm đúng tiến độ quy định; 

 Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị địa 
phương, đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Y tế tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh 
xem xét, chỉ đạo kịp thời./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Tỉnh ủy (báo cáo); 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Đ/c Trần Hữu Thế - CT UBND tỉnh; 
- Đ/c Đào Mỹ - PCT UBND tỉnh 
Trưởng BCĐ tiêm vắc xin phòng COVID-19; 
- GĐ, các PGĐ SYT; 
- Lưu: VT, NVY. 

KT.GIÁM ĐỐC 
   PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
     

Huỳnh Lê Xuân Bích 
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