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Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

 

Thực hiện Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng       

Chính phủ về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19, UBND tỉnh giao: 

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, 

UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo 

của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh trong công tác 

phòng, chống dịch Covid-19; chủ động, sẵn sàng các giải pháp đáp ứng với các 

tình huống dịch có thể xảy ra. 

2. Sở Y tế  

- Triển khai quyết liệt các giải pháp, đẩy mạnh công tác tiêm chủng để 

đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin 

trong nhân dân. 

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông cung cấp thông tin đầy 

đủ, khách quan, khoa học, bằng nhiều hình thức đa dạng, dễ tiếp thu về lợi ích, 

hiệu quả của vắc xin, nhất là trong việc ngăn ngừa chuyển nặng, tử vong khi 

mắc Covid-19 để người dân nâng cao nhận thức và chủ động tích cực tiêm vắc 

xin phòng Covid-19; tăng cường cảnh báo về các biến thể mới của Omicron và 

hướng dẫn người dân chăm sóc sức khoẻ sau nhiễm Covid-19; xây dựng các nội 

dung truyền thông trước, trong và sau chiến dịch tiêm chủng; tập trung truyền 

thông về tiêm chủng cho các đổi tượng có nguy cơ cao, bệnh lý nền (bao gồm cả 

trẻ em), những người muốn lựa chọn vắc xin, người sống ở khu vực có tỷ lệ bao 

phủ vắc xin thấp. Công khai các điểm tiêm chủng trên địa bàn (địa chỉ, người 

phụ trách, thông tin liên hệ) và thông tin đến người dân để người dân biết và đi 

tiêm chủng kịp thời. 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành 

phố tuyên truyền tới phụ huynh, học sinh lợi ích của vắc xin phòng Covid-19 

nhằm tạo sự đồng thuận trong công tác tiêm chủng cho trẻ em, nhất là nhóm trẻ 

từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi để đảm bảo điều kiện an toàn cho học sinh đến trường 

trong năm học mới. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tập trung hoàn thành sớm việc tiêm 

vắc xin cho các lực lượng: 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 dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, người làm 

việc trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp; tăng cường tổ chức các điểm 

tiêm vắc xin phòng Covid-19 lưu động tại trường học, nhà máy, khu công 

nghiệp, khu chế xuất, cụm dân cư để tăng tỷ lệ tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi 

trở lên, tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 4 cho các đối tượng theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai tiêm chủng trên địa 

bàn, không đế tình trạng vắc xin không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí. 

Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, cập nhật 

tỷ lệ tiêm chủng thường xuyên, báo cáo Bộ Y tế và UBND tỉnh theo quy định. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ 

đạo các cơ quan báo chí, truyền thông và hệ thống thông tin cơ sở chủ động phối 

hợp với ngành y tế tích cực thông tin, tuyên truyền về hiệu quả và lợi ích của 

việc tiêm vắc xin để khuyến khích và hướng dẫn người dân tích cực tham gia 

tiêm vắc xin để bảo vệ bản thân và cộng đồng; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn 

thông di động tổ chức nhắn tin tuyên truyền với tần suất và thời lượng phù hợp, 

nội dung tin nhắn do Bộ Y tế đề xuất; tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan 

điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc xuyên tạc chính sách của Đảng, Nhà 

nước về tiêm vắc xin phòng Covid-19 và công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, Báo Ninh Bình tiếp tục tổ chức 

các chuyên mục về tình hình dịch bệnh và tiêm vắc xin phòng Covid-19 vào 

khung giờ phù hợp để người dân được tiếp cận thông tin về lợi ích, hiệu quả của 

việc tiêm vắc xin. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo  

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, 

lập danh sách học sinh thuộc độ tuổi tiêm chủng từ 5 đến dưới 18 tuổi chưa tiêm 

chủng hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ; chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, thông 

báo và phối hợp với cơ sở tiêm chủng tại địa phương để tổ chức các điểm tiêm 

chủng tại trường học hoặc các địa điểm phù hợp khác, bảo đảm an toàn, đúng 

tiến độ. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, mời các chuyên gia, nhà tư vấn 

chuyên môn tư vấn cho cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh về 

tác dụng, lợi ích của việc tiêm chủng, những phản ứng có thể gặp sau tiêm 

chủng và trách nhiệm bảo đảm quyền được tiêm chủng của trẻ em để tạo sự 

đồng thuận, vận động các em và phụ huynh, người chăm sóc trẻ đưa con em đi 

tiêm chủng phòng dịch Covid-19 đầy đủ, kịp thời; đặc biệt quan tâm đến các em 

mẳc bệnh lý nền, béo phì... để phối hợp với ngành Y tế thực hiện phương án 

tiêm chủng bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh. 

 



5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể 

phối hợp với ngành Y tế và các cơ quan liên quan chủ động, tích cực tuyên 

truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia tiêm vắc xin đầy đủ, 

đúng lịch, nhất là việc tiêm mũi 3, mũi 4 và tiêm cho trẻ em vì lợi ích của        

bản thân, cộng đồng và tránh nguy cơ bùng phát dịch trở lại; tham gia giám sát 

công tác tiêm vắc xin. 

Tỉnh đoàn Ninh Bình tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền và phát huy vai trò lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh 

viên tích cực tiêm vắc xin; tổ chức các đội hình tình nguyện tham gia hỗ trợ các 

lực lượng chức năng trong việc tiêm vắc xin cho người dân trên địa bàn. 

6. UBND các huyện, thành phố  

- Khẩn trương chỉ đạo tổ chức chiến dịch tiêm chủng: tăng tốc độ tiêm 

chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đảm bảo hoàn thành trong tháng 8 

năm 2022; hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuối 

trở lên và đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tác dụng, hiệu quả của   

vắc xin phòng, chống Covid-19 trong việc ngăn ngừa bệnh chuyển nặng,           

tử vong; tổ chức các đội tuyên truyền, vận động tiêm vắc xin đến từng địa bàn 

dân cư với tinh thần truyền thông đến mọi đối tượng, theo cách phù hợp, hiệu 

quả đối với từng đối tượng truyền thông. Công khai các điểm tiêm chủng trên 

địa bàn (địa chỉ, người phụ trách, thông tin liên hệ) và thông tin đến người dân 

để người dân biết và đi tiêm chủng kịp thời. 

Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách 

nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả tiêm chủng vắc xin 

phòng Covid-19 trên địa bàn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VP6, các VP. 
   NP_VP6_CVYT 

           

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 
 

Phạm Quang Ngọc 
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