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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng 

Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh tại cuộc họp 

nghe báo cáo tiến độ và giải pháp tiêm vắc xin phòng COVID-19 

 

Ngày 19/9/2022, tại Trụ sở Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Công Vinh, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 tỉnh (sau đây gọi chung là Ban Chỉ đạo Chiến dịch) đã chủ trì cuộc họp 

nghe báo cáo tiến độ và giải pháp tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở 

Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và UBND các huyện, thị 

xã, thành phố. 

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh báo cáo tình 

hình tiếp nhận và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh1; ý kiến phát 

biểu của Sở Y tế, đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và của các thành 

viên dự họp, đồng chí Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ 

đạo Chiến dịch kết luận, chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Y tế: 

- Tổng hợp chung kết quả thống kê số lượng cần tiêm vắc xin phòng COVID-19 

cho các nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh và dự kiến phân bổ vắc xin cho các địa phương 

đến ngày 15/10/2022, đề xuất các giải pháp triển khai tiêm chủng trong thời gian tới để 

đạt mục tiêu Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế đã chỉ đạo, tham mưu UBND tỉnh văn 

bản báo cáo Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh trong ngày 

20/9/2022 để phục vụ cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh. 

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khẩn trương biên tập nội dung tuyên 

truyền về hiệu quả của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 (trong đó nêu rõ cảnh 

 
1 Tính đến 18 giờ ngày 18/9/2022: 

  - Người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 là 840.957/884.929 người, đạt 98,89%; số người có chỉ định tiêm mũi 4 và 

đồng ý tiêm là 118.264/138.856 người, đạt 85,17%; 

  - Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1/số trẻ đủ điều kiện tiêm là 79.437/147.061 trẻ, đạt 54,02%; tiêm mũi 2/tiêm 

mũi 1 là 45.205/147.061 trẻ, đạt 30,74%; 

  - Trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm mũi 2/số trẻ đồng ý tiêm là 111.972/112.724 trẻ, đạt 99,33%; tiêm mũi 3 là 

15.899/112.724 trẻ, đạt 14,01%. 
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báo các nguy cơ có thể xảy ra nếu không tiêm đủ mũi vắc xin theo hướng dẫn của 

Bộ Y tế), tham mưu UBND tỉnh văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương chậm 

nhất trong ngày 20/9/2022. 

2. Yêu cầu UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị 

xã, thành phố: 

- Tập trung đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vắc xin cho các nhóm đối tượng, 

trong đó hoàn thành sớm nhất việc tiêm vắc xin cho nhóm trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi 

và từ 12 đến dưới 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế; đảm bảo đến hết ngày 

15/10/2022 đạt tối thiểu 70% số trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi và từ 12 đến dưới 18 tuổi 

của địa phương phải được tiêm vắc xin phòng COVID-19 và hoàn thành tiêm vắc 

xin đối với người từ 18 tuổi trở lên đăng ký tiêm vắc xin mũi 4. 

- Chỉ đạo các trường học (cấp Tiểu học, cấp Trung học cơ sở) trên địa bàn lập 

danh sách những trẻ chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 để 

lập kế hoạch tiêm cho các đối tượng ngay khi vắc xin phân bổ cho địa phương; 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm vắc xin, nhất là 

tiêm đủ mũi vắc xin cho nhóm trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi và từ 12 đến dưới 18 tuổi 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế để người dân hiểu, đồng thuận đăng ký cho trẻ tiêm vắc 

xin, đạt được hiệu quả phòng bệnh tốt nhất. 

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy trong việc tuyên truyền, vận động cán 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức, giáo viên, người lao động tại đơn vị và người 

thân trong gia đình gương mẫu, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 

nước trong việc thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 05 đến dưới 12 

tuổi và từ 12 đến dưới 18 tuổi. 

- Địa phương nào không rà soát đầy đủ đối tượng thuộc diện phải tiêm để tỷ lệ 

bao phủ vắc xin thấp dẫn đến dịch xảy ra thì Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền 

địa phương đó chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

3. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị giáo 

dục trực thuộc (các Trường Trung học Phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường 

xuyên,...) rà soát, lập danh sách học sinh chưa tiêm mũi 3 hoặc tiêm chưa đủ liều vắc 

xin phòng COVID-19, phối hợp chặt chẽ với UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố để lập kế hoạch tiêm theo kế hoạch của địa 

phương. 

4. Giao Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu rà soát, lập danh sách học sinh/sinh viên chưa tiêm mũi 3 hoặc tiêm chưa đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19, phối hợp chặt chẽ với UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch COVID-19 thành phố Vũng Tàu và huyện Đất Đỏ để lập kế hoạch tiêm theo kế 

hoạch của địa phương. 

5. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Báo Bà Rịa – Vũng 

Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả hơn 
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nữa công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân và sự cần thiết của việc 

tiêm vắc xin phòng COVID-19; tăng cường triển khai các biện pháp ngăn chặn các 

tin/bài viết/video,... có nội dung thông tin trái chiều, xấu, độc hại, sai sự thật,... liên 

quan đến tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của 

Ban Chỉ đạo Chiến dịch tại Thông báo này./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- TTCH PCD COVID-19 tỉnh; 

- Sở Y tế, Sở TTTT, Sở GDĐT, Sở LĐTBXH; 

- Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ tỉnh BR-VT; 

- Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, 

  thị xã, thành phố; 

- Báo BR-VT, Đài PTTH tỉnh; 

- Trung tâm KSBT tỉnh; 

- Lưu: VT, NC.NC5 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Công Vinh 
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