
 

 

Kính gửi:    

- Sở Y tế; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 

Thực hiện Công điện số 755/CĐ-TTg ngày 25/8/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-

19, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Về tiêm vắc xin phòng COVID-19:  

- Các sở, ban, ngành, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 

giao, tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm, có hiệu quả việc tiêm vắc xin theo đúng 

chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, 

chống dịch COVID-19, Tỉnh ủy, UBND tỉnh hoàn thành sớm nhất việc tiêm vắc 

xin cho các lứa tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo 

và chịu trách nhiệm về việc tiêm vắc xin trên địa bàn, đảm bảo tiến độ theo đúng 

chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Quốc gia, Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh và sử dụng kịp thời, hiệu quả số vắc xin phòng COVID-19 được 

phân bổ, tránh lãng phí. Chỉ đạo chính quyền các cấp trên địa bàn đi từng ngõ, gõ 

từng nhà, rà từng người; tiếp tục khẩn trương tổ chức tiêm chủng lưu động, tại 

khu vực có tỷ lệ tiêm thấp mũi 2 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, tiêm mũi 

3, mũi 4 cho người từ người 18 tuổi trở lên để bảo đảm mục tiêu đề ra. 

- Sở Y tế tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện tiêm vắc 

xin, kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo đối với các địa 

phương không bảo đảm tiến độ.  

2. Về việc ứng phó với các biến thể mới: 

Sở Y tế có trách nhiệm: 

- Bám sát diễn biến dịch bệnh COVID-19, tăng cường trao đổi, thông tin, 

tham khảo kinh nghiệm của Bộ Y tế và ý kiến các chuyên gia để có đánh giá, dự 

báo diễn biến dịch bệnh do biến thể mới gây ra, triển khai đánh giá miễn dịch 
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cộng đồng, chủ động tham mưu các giải pháp ứng phó phù hợp và tổ chức thực 

hiện kịp thời, hiệu quả. Rà soát những khó khăn, hạn chế vượt thẩm quyền, tham 

mưu Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, cập nhật 

kịch bản, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, sẵn sàng cho 

mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, bảo đảm người dân tiếp cận dịch vụ y tế 

nhanh nhất, sớm nhất, ngay tại cơ sở; kiên quyết ứng phó kịp thời, hiệu quả trong 

trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại. Cơ quan, địa phương nào không kịp thời 

kiểm soát, để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng phải chịu trách nhiệm trước 

Đảng, Nhà nước và Nhân dân. 

3. Về công tác thông tin, truyền thông: 

- Sở Y tế chủ động theo dõi, nắm bắt thông tin của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ Y tế để kịp thời cập nhật tình hình dịch bệnh, nhất là nguy cơ do các 

biến thể mới gây ra, các biện pháp phòng, chống dịch. 

- Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo 

Bà Rịa – Vũng Tàu, chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, 

tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về 

phòng, chống dịch, tích cực tiêm vắc xin phòng COVID-19 để bảo vệ bản thân, 

gia đình và cộng đồng./. 

(Kèm theo Công điện số 755/CĐ-TTg ngày 25/8/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ) 

 

 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- TTCH PCD Covid-19 tỉnh; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VX3 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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