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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /SYT-NVY         Hải Dương, ngày       tháng  10  năm  2022
V/v tăng cường triển khai tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19

Kính gửi:  - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố.

Theo báo cáo tổng hợp của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh từ các địa 
phương, tính đến hết ngày 30/9/2022 trên toàn tỉnh đã triển khai tiêm được 
4.438.798 liều vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng. Trong đó, người từ 18 
tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 đạt 79,64%, mũi 4 đạt 91,49%, trẻ từ 12-17 tuổi được 
tiêm 3 mũi đạt 67,48% và trẻ 05 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 86,1%, mũi 2 
đạt 56,33%. 

Theo Tổ chức Y tế thế giới nhận định, thế giới vẫn đang trong giai đoạn đại 
dịch và cảnh báo về những biến thể mới của SARS-CoV-2 có thể làm cho dịch 
COVID-19 trở nên phức tạp và gia tăng trở lại. Vắc xin vẫn là biện pháp quan trọng 
trong phòng, chống dịch đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng. 

Dự kiến trong thời gian tới Bộ Y tế sẽ tiếp tục phân bổ vắc xin phòng 
COVID-19 cho các địa phương. Để công tác tổ chức tiêm chủng an toàn, hiệu quả, 
Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
- Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đóng trên địa bàn tỉnh tiếp tục 

truyền thông về lợi ích, tính an toàn của vắc xin phòng COVID-19 và những tác 
dụng không mong muốn có thể xảy ra sau khi tiêm để người dân hiểu rõ, hiểu đúng 
và hưởng ứng chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Căn cứ vào số lượng vắc xin được Bộ Y tế cấp, tham mưu cho Sở Y tế trình 
UBND tỉnh Quyết định phân bổ vắc xin phù hợp với đề xuất của các địa phương.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình triển khai tiêm chủng tại
các địa phương. Trên cơ sở đó, rà soát số lượng vắc xin phòng COVID-19 đã được 
phân bổ để tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc việc tiếp nhận vắc xin và tổ chức tiêm 
chủng kịp thời, không để xảy ra tình trạng thừa vắc xin với hạn dùng ngắn hoặc quá 
hạn sử dụng phải  huỷ bỏ gây lãng phí. 

2. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố
- Căn cứ vào nội dung Tập huấn sử dụng vắc xin phòng COVID-19 

Comirnaty dạng hỗn dịch tiêm do Bộ Y tế tổ chức ngày 03/10/2022 (theo Giấy mời 
số 122/GM-VSDTTW ngày 27/9/2022 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương), tổ 
chức tập huấn kỹ thuật sử dụng loại vắc xin hỗn dịch này cho tất cả các cơ sở tiêm 
chủng trên địa bàn quản lý.
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- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để người dân hiểu rõ về các 

loại vắc xin phòng COVID-19 đang được sử dụng hiện nay và lợi ích của việc tiêm 
chủng phòng COVID-19, đồng thời phải đảm bảo phòng, chống nguy cơ lây nhiễm 
các bệnh truyền nhiễm khác trong buổi tiêm chủng. 

- Tham mưu cho UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, 
đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo 
qui định, đảm bảo an toàn, hiệu quả, nhanh chóng và thuận tiện nhất cho người dân. 
Các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp cần có các giải pháp hiệu quả và triển khai 
quyết liệt hơn nhằm tăng tỷ lệ tiêm chủng trên địa bàn. 

- Chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng phối hợp với công an tuyến xã thực hiện cập 
nhật đầy đủ thông tin, lịch sử tiêm chủng cho những người đã được tiêm chủng lên 
Hệ thống tiemchungcovid19.moh.gov.vn, đảm bảo song hành với tiến độ và thống 
kê, báo cáo kết quả tiêm chủng theo quy định./.

Nơi nhận:                                      
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lãnh đạo SYT;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để phối hợp);
- Lưu: VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Quang Cảnh
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