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Kính gửi: Các đơn vị y tế trực thuộc 
 

Thực hiện nội dung Công văn số 6115/BYT-DP ngày 28/10/2022 của Bộ Y tế 

về việc tiếp tục tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19, Công văn số 
5740/UBND-KGVX ngày 04/11/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường 

triển khai công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Sở Y tế đề nghị 

các đơn vị thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Các đơn vị y tế:  

- Tiếp tục triển khai theo hướng dẫn của Sở Y tế tại các Công văn số 
2532/SYT-NVY ngày 04/10/2022 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống 

dịch bệnh và tiêm  vắc xin phòng COVID-19; Công văn số 2667/SYT-NVY ngày 

14/10/2022 về việc chấn chỉnh công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19; Công văn số 

2732/SYT-NVY ngày 24/10/2022 về việc phối hợp triển khai tiêm vắc xin phòng 

COVID-19; Công văn số 2746/SYT-NVY ngày 26/10/2022 về việc tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 mũi 3, 4 tại các khu công nghiệp; Công văn số 2749/SYT-NVY 

ngày 26/10/2022 về việc tiếp tục khẩn trương đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng 

COVID-19; Công văn số 2830/SYT-NVY ngày 01/11/2022 về việc tiếp tục thực hiện 

các biện pháp phòng chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng 

COVID-19; Công văn số 2843/SYT-NVY ngày 03/11/2022 về việc tiếp tục tổ chức 

tiêm vắc xin phòng COVID-19; 

- Khẩn trương rà soát lập danh sách các trường hợp chưa tiêm vắc xin phòng 
COVID-19 mũi 3, mũi 4 để tổ chức tiêm theo đúng quy định. 

- Khẩn trương nhập dữ liệu các mũi tiêm còn thiếu và mũi tiêm mới trong ngày 

lên hệ thống Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19; hàng ngày báo cáo kết quả cho 

Công an trước 16 giờ 00’ hàng ngày để tổng hợp, báo cáo Tổ công tác Đề án 06 của 

Chính phủ. Phối hợp với Công an địa phương thực hiện việc “làm sạch” dữ liệu và ký 

“Hộ chiếu vắc xin” phòng COVID-19 trên địa bàn. 

(Các địa phương còn tồn nhiều mũi tiêm chưa nhập trên Hệ thống tiêm chủng: 
TP. Tuy Hòa: 49.196, TX Đông Hòa: 35.348, huyện Phú Hòa: 14.566, TX. Sông Cầu: 

9.585, huyện Đồng Xuân: 7.104). 

2. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố báo cáo và tham mưu 

UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Khẩn trương rà soát và lập danh sách các trường hợp chưa tiêm (mũi 3, mũi 4 
đối với người từ 18 tuổi trở lên; mũi 3 đối với người từ 12 đến dưới 18 tuổi và mũi 1, 

mũi 2 đối với trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi) theo từng địa bàn cấp xã, để báo cáo đồng 

chí Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn, 

các ban, ngành, đoàn thể căn cứ danh sách đối tượng chưa tiêm trên địa bàn tiếp tục 

“đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để vận động người dân đi tiêm theo 

lịch của ngành Y tế. 

- Tăng cường hơn nữa công tác truyền thông để vận động người dân đi tiêm, 
đồng thời để người dân hiểu, đồng thuận đưa con em từ 5 đến dưới 12 tuổi đi tiêm và 

người dân từ 12 tuổi trở lên tiêm ngay các mũi tiếp theo (mũi 3, mũi 4) kịp thời, đầy 

đủ theo lịch tiêm của ngành y tế. Chỉ đạo phòng Văn hóa và thông tin, Đài Phát thanh 

huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác vận động nhân 



dân đi tiêm và tuyên truyền về lợi ích tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-19, theo dõi 

các phản ứng bất lợi sau tiêm chủng; phổ biến đầy đủ đến người dân trên địa bàn về 

những nội dung cần thực hiện khi đến tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn 

của ngành Y tế. 

- Khẩn trương nhập liệu số người được tiêm ngay trong ngày lên Hệ thống tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19, thực hiện làm sạch dữ liệu và ký số hộ chiếu vắc xin. 

- Quan tâm, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị trực thuộc có liên quan, 
bao gồm cả Trung tâm Y tế, đẩy mạnh và tăng tốc hơn nữa hoạt động truyền thông đến 

từng hộ dân, đến từng đơn vị, cơ quan, công sở,… trên địa bàn về tầm quan trọng và 

sự cần thiết của tiêm vắc xin COVID-19; tăng cường công tác kiểm tra sự tuân thủ các 

hướng dẫn về công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. 

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy mạnh tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi: Rà soát, lập danh sách và tổ chức tiêm đủ các mũi 
tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế cho các trẻ đủ điều kiện tiêm chủng; đồng thời tổ 

chức công khai tỷ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 của các cơ sở giáo dục trên 

địa bàn theo từng nhóm đối tượng để thuận tiện cho việc theo dõi, giám sát tỷ lệ 

tiêm chủng của từng địa phương. 

- Tăng cường điểm tiêm vắc xin cho các nhóm đối tượng tại các điểm tiêm cố 

định (Trạm Y tế, Phòng Dân số &Y tế cơ sở), hoặc các điểm tiêm lưu động tại trường 

học, nhà văn hóa,… để đảm bảo tiêm vắc xin cho người dân trên địa bàn; 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 

- Tiếp tục khẩn trương tổng hợp danh sách đăng ký của các sở, ban, ngành, cơ 

quan, đơn vị… trên địa thành phố Tuy Hòa xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai 

ngay tiêm vắc xin phòng COVID-19; 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan đẩy mạnh tiêm 
chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi; rà soát, lập danh 

sách và tổ chức tiêm đủ các mũi tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế cho các trẻ đủ điều 

kiện tiêm chủng. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tăng 

cường công tác truyền thông, phát động đẩy mạnh phong trào tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 tại các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc Trung tâm Y tế các huyện, 
thị xã, thành phố triển khai tiêm chủng trên địa bàn, đảm bảo công tác an toàn tiêm 

chủng theo đúng các quy định của Bộ Y tế.  

- Chủ động cập nhật tình hình tiêm vắc xin, nhu cầu vắc xin của từng địa 

phương thiếu hoặc thừa vắc xin, kịp thời điều chuyển vắc xin cho phù hợp tuyệt đối 

tránh để vắc xin không được sử dụng kịp thời, phải tiêu hủy gây lãng phí vắc xin. 

- Thường xuyên tổng hợp, báo cáo kết quả việc triển khai tiêm vắc xin về Sở Y 

tế để báo cáo UBND tỉnh biết, chỉ đạo kịp thời. 

Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Tỉnh ủy (b/cáo); 
- UBND tỉnh (b/cáo); 
- Đ/c Đào Mỹ - PCT UBND tỉnh 
Trưởng BCĐ tiêm vắc xin phòng COVID-19 (b/cáo); 
- Sở GD&ĐT (p/hợp); 
- Sở TT&TT (p/hợp); 
- UBND các H, TX, TP (p/hợp); 
- GĐ, các PGĐ SYT (b/cáo); 
- Lưu: VT, NVY (A). 
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   Huỳnh Lê Xuân Bích 
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