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UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-VP 
 

    Đà Nẵng, ngày      tháng 8 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh tại cuộc họp 

về công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 ngày 09/8/2022 

 

Chiều ngày 09/8/2022, đồng chí Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố, 

Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố chủ trì cuộc họp 

về công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố. Tham dự 

cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND thành phố; Lãnh đạo các sở: Y tế, Giáo dục 

và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông; Bí thư các Quận ủy, Huyện ủy; Chủ tịch 

UBND các quận, huyện; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và các quận, 

huyện; lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế các 

quận, huyện; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện và các đơn vị có liên 

quan.  

Sau khi nghe Sở Y tế báo cáo kết quả tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

thời gian qua, các kiến nghị đề xuất nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng và các ý 

kiến trao đổi, thảo luận của các sở, ban, ngành và địa phương tại cuộc họp, Chủ 

tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh kết luận chỉ đạo như sau: 

1. Ghi nhận trách nhiệm, nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc triển khai 

công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 thời gian qua đã đạt được nhiều kết 

quả tích cực, độ bao phủ mũi 1, mũi 2 cho người từ 12 tuổi trở lên có tỷ lệ cao. Tuy 

nhiên, hiện nay một số địa phương chưa đạt tiến độ tiêm mũi 3 (mũi nhắc lại lần 

1), mũi 4 (mũi nhắc lại lần 2) và tỷ lệ tiêm mũi cơ bản cho trẻ từ 05 đến dưới 12 

tuổi còn rất thấp. 

Yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện 

nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND thành 

phố về công tác tiêm chủng, đảm bảo đạt tỷ lệ tiêm chủng trên địa bàn thành phố 

để duy trì thành quả phòng, chống dịch, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát 

trở lại. Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã; thủ trưởng các sở, ngành, 

đơn vị chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao về công tác 

tiêm chủng.  

UBND thành phố sẽ tổ chức các đoàn lãnh đạo kiểm tra, giám sát công tác 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại các địa phương nhằm nắm bắt tình hình 

và chỉ đạo kịp thời công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại các địa 

phương. 

2. Đề nghị Bí thư các Quận ủy, Huyện ủy; Chủ tịch UBND các quận, huyện 

tập trung chỉ đạo quyết liệt, quán triệt sâu sắc; phân công và giao trách nhiệm cụ 

thể cho từng lãnh đạo, cán bộ, từng đơn vị, phòng, ban để đẩy mạnh và triển khai 

công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn quản lý; sớm hoàn 
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thành mục tiêu tiêm chủng đề ra. Trong đó tập trung chỉ đạo để thực hiện các nội 

dung sau: 

a) Tập trung chỉ đạo thực hiện và hoàn thành mục tiêu tiêm chủng đạt tỷ lệ ít 

nhất trên 70% đối với: mũi 4 cho các đối tượng theo quy định, mũi 3 cho trẻ từ 12 

đến dưới 18 tuổi và mũi 1 cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi trong tháng 08/2022. Chịu 

trách nhiệm sử dụng hết số lượng vắc xin được cấp, không để tình trạng vắc xin 

không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí. 

Tiếp tục rà soát dự trù đầy đủ số lượng vắc xin phòng COVID-19 cho các 

nhóm đối tượng để đảm bảo đạt mục tiêu tiêm chủng đề ra; gửi báo cáo dự trù bổ 

sung về Sở Y tế trước ngày 13/8/2022. 

b) Thông báo cụ thể kế hoạch tiêm chủng cho các xã, phường; các chi hội, 

đoàn thể, từng trường học để thông báo, vận động tuyên truyền người dân và trẻ đi 

tiêm chủng đầy đủ theo đúng lịch. Phát huy tối đa vai trò của các ban, ngành, đoàn 

thể tại địa phương, nhất là lực lượng Hội phụ nữ và Tổ trưởng tổ dân phố/Trưởng 

thôn cùng với nhà trường trong triển khai công tác tiêm chủng.  

c) Giao chỉ tiêu tiêm chủng cụ thể cho từng xã, phường; từng đơn vị và phát 

động phong trào thi đua giữa các địa phương, đơn vị, chi bộ trong việc chỉ đạo, 

triển khai công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.  

d) Khẩn trương rà soát, báo cáo và thống nhất số lượng đối tượng quản lý trên 

địa bàn thành phố theo các nhóm đối tượng gồm: nhóm từ 18 tuổi trở lên; nhóm từ 

12 đến dưới 18 tuổi và nhóm từ 05 đến dưới 12 tuổi và gửi về Sở Y tế trước ngày 

12/8/2022. UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo điều chỉnh 

theo các nhóm đối tượng trên. 

đ) Căn cứ khả năng cân đối nguồn kinh phí của địa phương để xem xét, hỗ trợ 

thêm thức ăn, đồ uống cho trẻ em tại các điểm tiêm và cùng với các đơn vị tiêm 

chủng để tạo không gian tiêm chủng phù hợp cho trẻ, tạo tâm lý thoải mái cho trẻ 

và phụ huynh khi đi tiêm chủng.  

2. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị 

trường học:  

a) Khẩn trương xây dựng kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho 

tất cả các trẻ trong độ tuổi đủ điều kiện tiêm chủng mà chưa được tiêm cụ thể theo 

từng khối lớp, từng trường học (lưu ý, triển khai kế hoạch không dựa theo việc 

đăng ký) và phối hợp với y tế địa phương để bố trí địa điểm tiêm và lên lịch tiêm 

chủng cụ thể theo từng lớp, từng trường theo hình thức cuốn chiếu. 

b) Yêu cầu Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm các lớp phải là đầu mối liên hệ 

với gia đình để thông báo kế hoạch, lịch tiêm; có mặt tại các điểm tiêm chủng để 

tập hợp, huy động, rà soát danh sách, số lượng trẻ đi tiêm chủng; đồng thời cùng 

với gia đình động viên, theo dõi trẻ trong suốt quá trình tiêm chủng. 

c) Phát động phong trào thi đua giữa trường trong việc chỉ đạo, triển khai 

công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để đảm bảo an toàn cho trẻ khi bắt 

đầu năm học mới.  
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3. Sở Y tế 

a) Căn cứ số liệu UBND quận, huyện báo cáo đối với các nhóm đối tượng, 

tổng hợp, báo cáo UBND thành phố và có văn bản báo cáo Bộ Y tế thống nhất số 

liệu các nhóm đối tượng quản lý trên địa bàn thành phố. 

b) Báo cáo, thống kê số liệu tỷ lệ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 hàng 

ngày theo từng quận, huyện gửi Sở Thông tin Truyền thông để thông tin trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. 

c) Kịp thời cấp phát vắc xin phòng COVID-19 cho các địa phương để triển 

khai tiêm chủng.    

4. Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Phối hợp với ngành y tế để thông tin về số liệu tỷ lệ tiêm chủng theo từng 

địa bàn quận, huyện. 

b) Tăng cường thời lượng, số lượng các tin, bài trên các phương tiện thông tin 

đại chúng về các nội dung truyền thông lợi ích, hiệu quả tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 với phương châm “truyền thông phải đi trước một bước” để nâng cao 

hiệu quả vận động tuyên truyền người dân đi tiêm chủng. 

5. Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố phát động phong trào trong toàn 

cấp Hội, đến từng hội viên đồng hành, phối hợp cùng với chính quyền cơ sở, tổ 

dân phố/thôn trong việc tuyên truyền lợi ích của tiêm chủng, vận động người dân, 

đặc biệt là phụ huynh đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ theo quy định.  

Trên đây là nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh 

tại cuộc họp về công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 chiều ngày 

09/8/2022, Văn phòng UBND thành phố thông báo để các sở, ban ngành và các địa 

phương được biết, khẩn trương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thành ủy (báo cáo); 

- BCS đảng UBND TP (báo cáo); 

- CT, các PCT UBND thành phố (báo cáo); 

- Các đơn vị dự họp; 

- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể;  

- UBND quận, huyện; 

- Lưu: VT, KGVX. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phan Văn Sơn 
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