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Về việc tăng cường thực 

hiện tiêm vắc xin phòng dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh     

 

Kính gửi:  
 

 - Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

           

Dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, Tổ chức 

Y tế Thế giới (WHO) tiếp tục cảnh báo tình trạng đại dịch toàn cầu. Đến nay, 

thế giới đã ghi nhận trên 640,7 triệu ca mắc, trên 6,61 triệu trường hợp tử vong; 

vi rút SARS-CoV-2 liên tục biến đổi, khó lường, nhất là về mức độ nguy hiểm, 

có khả năng làm giảm hiệu quả của vắc xin cũng như né tránh miễn dịch dẫn đến 

nguy cơ dịch bùng phát trở lại. 

Tại Việt Nam, cả nước đã ghi nhận trên 11,5 triệu ca mắc, có 10,6 triệu 

người khỏi bệnh (92,2%), trên 43,1 nghìn ca tử vong (0,38%). 

Tại tỉnh ta, từ 28/6/2021 đến 15/11/2022 đã ghi nhận 141.033 người mắc; 

trong đó có 140.705 người đã khỏi bệnh (tỷ lệ 99,77%), 317 người tử vong (tỷ lệ 

0,22%), 11 người đang điều trị (tỷ lệ 0,01%; 07 người đang quản lý điều trị tại 

nhà, chiếm 63,3% tổng số ca đang điều trị).  

Hiện nay, công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 của tỉnh tuy có chuyển 

biến nhưng tỷ lệ tiêm vắc xin của một số đối tượng đạt thấp, nhất là tiêm chủng 

mũi 3 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Một số địa phương trong tỉnh chưa tích 

cực và có tâm lý buông lỏng việc chỉ đạo công tác tiêm vắc xin phòng COVID-

19, làm ảnh hưởng đến kết quả tiêm vắc xin chung của toàn tỉnh. Cụ thể kết quả 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 15/11/2022 như 

sau:  

- Tổng số vắc xin đã tiếp nhận 3.854.690 liều; sử dụng 3.824.680 liều; còn 

tồn 25.159 liều; hết hạn, hủy: 4.851 liều. 

- Đối tượng từ 18 tuổi trở lên: 1.056.594 người đã tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 

100%; 1.027.431 người đã tiêm mũi 2, đạt tỷ lệ 97,5%; 619.871 người đã tiêm 

mũi 3, đạt tỷ lệ 60,3%; 178.848 người đã tiêm mũi 4 tỷ lệ 75,9%. Các địa 

phương có tỷ lệ tiêm mũi 3 và mũi 4 thấp dưới 60% là Quy Nhơn (mũi 3: 

53,8%), An Nhơn (mũi 3: 53,9%), Phù Cát (Mũi 3: 56,9%); An Lão (mũi 3: 

43,6%; mũi 4: 15,7%). 

- Đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi: Có 143.829 trẻ đã tiêm chủng đủ 02 

mũi, đạt tỷ lệ 100%; 83.210 trẻ đã tiêm mũi nhắc, đạt tỷ lệ 57,9%. Các địa 

phương có tỷ lệ tiêm mũi nhắc đạt thấp là: Phù Mỹ (29,2%), An Lão (26%), 

Quy Nhơn (37,8%), Tây Sơn (57,8%). 
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- Đối tượng trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Có 143.932 trẻ đã tiêm 1 mũi, đạt tỷ 

lệ 89,2% và 96.257 trẻ đã tiêm mũi 2, đạt tỷ lệ 59,6%. Các địa phương có tỷ lệ 

tiêm mũi 2 thấp là: Quy Nhơn (38,5%), Phù Mỹ (42,3%), An Lão (38,6%), 

Vĩnh Thạnh (44,1%), Hoài Ân (55,7%), Tây Sơn (58,2%). 

Trong thời gian tới, tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và 

khó dự đoán; miễn dịch do mắc bệnh hoặc tiêm chủng sẽ giảm dần theo thời 

gian; vi rút liên tục SARS-CoV-2 biến đổi với các biến chủng mới, biến chủng 

phụ, tiểm ẩn khả năng lây lan nhanh, tránh được miễn dịch, giảm hiệu quả điều 

trị, không loại trừ nguy cơ tăng nặng, từ vong trở lại. Vì vậy, các cấp, các ngành, 

đặc biệt là ngành y tế cần tiếp tục tăng cường hệ thống giám sát, mở rộng năng 

lực điều trị, văc xin cho các đối tượng nguy cơ cao; đồng thời tiếp tục cập nhật 

kế hoạch chuẩn bị và ứng phó với đại dịch COVID-19 trong mọi tình huống. 

Để tiếp tục chủ động, sẵn sàng phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ sức 

khỏe, tính mạng của người dân trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, mặt 

trận, hội, đoàn thể trong tỉnh: 

- Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Tỉnh 

ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và UBND tỉnh. 

- Tăng cường phối hợp và thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh hơn 

nữa tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng trong độ tuổi tiêm 

chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo tiến độ, mục tiêu, yêu cầu đề ra. 

- Tiếp tục quán triệt, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức nhà nước trong việc tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 cho chính mình và người thân. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa 

phương chịu trách nhiệm rà soát việc tiêm chủng vắc xin của đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị mình.  

- Ban Quản lý Khu kinh tế chịu trách nhiệm vận động tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 đối với người lao động trong các doanh nghiệp trong khu kinh tế, 

khu công nghiệp. UBND các huyện, thị xã, thành phố vận động tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 cho người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu kinh tế, 

khu công nghiệp trên địa bàn. Thường xuyên rà soát nắm chắc tiến độ, chủ động 

phối hợp với chủ doanh nghiệp vận động người lao động tiêm vắc xin theo đúng 

hướng dẫn, yêu cầu của ngành Y tế. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tăng 

cường chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát, lập danh sách học sinh, sinh viên đã 

tiêm chủng đủ liều cơ bản theo lớp học, trường học; chuyển danh sách cho 

UBND và Trạm Y tế cấp xã để tổng hợp, đối chiếu, rà soát, tránh trùng lặp hay 

bỏ sót; thường xuyên tổ chức truyền thông, vận động phụ huynh và học sinh, 

sinh viên về lợi ích của tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Đối với đối tượng 

tiêm chủng dưới 18 tuổi, Hiệu trưởng các trường phối hợp với Ban đại diện cha 

mẹ học sinh vận động đưa con em tham gia tiêm chủng vắc xin phòng COVID-

19. 
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3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

- Chủ trì, phối hợp Sở Y tế tổ chức tiêm chủng trên địa bàn theo hướng 

dẫn của ngành Y tế; khẩn trương tổng hợp thống kê đối tượng tiêm và nhu cầu 

vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn năm 2023 gửi Sở Y tế trong tháng 

11/2022 để đăng ký với Bộ Y tế, đảm bảo đầy đủ vắc xin cho tiêm chủng và phù 

hợp với kế hoạch tiêm chủng của địa phương. 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo và chịu 

trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ tiêm vắc xin 

của địa phương; thực hiện kiểm điểm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân 

lơ là, không tích cực, thiếu trách nhiệm, nhất là đối với các địa phương có tỷ lệ 

tiêm vắc xin thấp và không có chuyển biến sau khi Thủ tướng Chính phủ và Chủ 

tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo. 

- Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền đến từng hộ gia đình về “Tiêm chủng 

vắc xin phòng ngừa dịch bệnh là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi 

người dân”; tổ chức “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để vận động 

tiêm vắc xin phòng dịch, với tinh thần quyết tâm và hành động quyết liệt. Kết 

quả thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 nói chung và tiêm vắc xin 

nói riêng là tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức nhà nước trong năm 2022. 

4. Sở Y tế: 

- Nắm chắc tình hình, diễn biến dịch để chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, 

Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh về các giải pháp ứng phó với các tình huống dịch 

bệnh mới phát sinh nhằm ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh. 

- Thường xuyên giám sát, đôn đốc tình hình tiêm vắc xin của các địa 

phương để hoàn thành sớm nhất các mục tiêu tiêm chủng theo kế hoạch đề ra. 

- Tiếp tục phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị 

xã, thành phố thực hiện việc thông tin tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, số 

ca mắc, tình hình điều trị, tiến độ tiêm chủng vắc xin rộng rãi trên các phương 

tiện thông tin đại chúng. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình 

Định, Báo Bình Định và hệ thống đài truyền thanh cơ sở: Phối hợp với ngành Y 

tế, các địa phương tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời 

về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là thông tin về 

tác dụng, hiệu quả của vắc xin mũi 3, mũi 4, vai trò của ý thức người dân trong 

việc tham gia tiêm vắc xin phòng dịch. Thường xuyên thống kê các tin, bài 

tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19 để báo cáo UBND tỉnh 

và chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền cả về tần suất, nội dung; kịp thời nêu 

gương, biểu dương các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện tốt công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 
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6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành 

viên phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên 

truyền về tác dụng, hiệu quả của vắc xin trong ngăn ngừa bệnh nặng, tử vong do 

mắc COVID-19; vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. 

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, hội, đoàn thể liên quan, Chủ 

tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện./. 

 
 

 

Nơi nhận:               
- Như trên;                     
- Bộ Y tế (báo cáo); 

- Viện Pasteur Nha Trang; 

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (báo cáo); 
- CT, các PCT UBND tỉnh;     

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Bệnh viện Quân Y 13;                 
- TT KSBT tỉnh; TTYT 11 địa phương;         

- Đài PTTH, Báo Bình Định (đưa tin);                  

- Lãnh đạo VP+CV VPUBNT tỉnh; 

- Lưu VT, K15. 
 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

       Lâm Hải Giang 
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