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V/v đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin
phòng COVID-19

Kính gửi:
- Trung tâm Y tế;
- UBND các xã, phường.
UBND thị xã tiếp nhận Công văn số 2223/SYT-NVY ngày 30/8/2022 của
Sở Y tế tỉnh Phú Yên về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19;
UBND thị xã yêu cầu:
1. Trung tâm Y tế
- Rà soát bệnh nhân nội trú và thân nhân đến khám chữa bệnh tại đơn vị chủ
động phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm
vắc xin phòng COVID-19 cho các trường hợp chưa tiêm.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc Trạm Y tế các xã, phường
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.
- Hằng ngày, báo cáo kết quả thực hiện tiêm vắc xin trên địa bàn thị xã cho
UBND thị xã và Sở Y tế theo quy định.
2. UBND các xã, phường
- Tổ chức và duy trì các điểm tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 trên địa
bàn để tăng tốc độ tiêm đủ mũi cơ bản cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi; đồng
thời, hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm mũi 4
cho người dân từ 18 tuổi trở lên (nhân viên y tế, công an, quân đội, giáo viên,
người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch vụ thiết yếu,
người làm việc tại các cơ sở du lịch, siêu thị, chợ, các doanh nghiệp, khu công
nghiệp,...) đảm bảo tiêm hết các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Tăng cường thông tin, tuyên truyền về lợi ích, hiệu quả của vắc xin phòng
COVID-19 trong việc ngăn ngừa bệnh chuyển nặng, tử vong; tiêm chủng cho các
đối tượng nguy cơ cao, bệnh lý nền (bao gồm cả trẻ em); tổ chức các đội tuyên
truyền đến từng địa bàn dân cư để vận động Nhân dân đồng thuận tiêm vắc xin và
đưa con em mình đi tiêm vắc xin phòng COVID-19.
- Tiếp tục tổ chức các đội tiêm lưu động để tiến hành tiêm cho Nhân dân trên
địa bàn, đặc biệt là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa và tổ chức tiêm cho các
trường hợp già yếu, bệnh tật không thể đến các điểm tiêm chủng.
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- Xã, phường nào không hoàn thành tiến độ tiêm chủng, để vắc xin hết hạn
sử dụng và tỷ lệ tiêm vắc xin trên địa bàn thấp thì Chủ tịch UBND xã, phường phải
chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã.
Yêu cầu Trung tâm Y tế và UBND các xã, phường khẩn trương phối hợp
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thị ủy;
- Chủ tịch, PCT UBND thị xã;
- Mặt trận và các hội, đoàn thể thị xã;
- Chánh, PCVP HĐND&UBND thị xã;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Trung tâm Văn hóa – TT&TT;
- Lưu: VT, Minh.
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