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Kính gởi: -Ban cán sự đảng ưy ban nhân dân dân tỉnh,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, 
-Ban Thường vụ Tỉnh đoàn,
- Các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ và đảng uỷ 

trực thuộc Tỉnh uỷ,
- Các sở, ban, ngành và cơ quan Trung ương 

trên địa bàn tỉnh,

Thời gian qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về việc 
đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19, các cấp, các ngành trong tỉnh 
đã khẩn trương, chủ động triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đạt kết quả 
tích cực, ngay khi được tiếp nhận, phân bồ. Tuy nhiên, đến nay tiến độ tiêm vắc 
xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh còn chậm, cụ thể: tỷ lệ tiêm đối với mũi 
nhắc lại lần 1 (mũi 3) cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 58,1%, mũi nhắc lại lần 2 
(mũi 4) đạt 9% và tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi mũi 1 đạt 89%, mũi 2 đạt 
36%. Hiện nay, dịch COVID-19 diễn biến rất khó lường, nhất là việc xuất hiện 
biến chủng mới BA.5 của vi rút SARS-CoV-2 đã xâm nhập vào Việt Nam làm 
tăng nguy cơ bùng phát dịch trở lại.

Đe tăng cường kiểm soát dịch bệnh, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin 
phòng COVID-19 bảo đảm các mục tiêu tiêm chủng theo chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ và Bộ Y tế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, 
ngành Y tế tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh chỉ 
đạo ngành chức năng, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực 
hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4114/VPCP-KGVX, 
ngày 02/7/2022 của Văn phòng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống 
dịch COVID-19. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi bổ sung, 
mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4) cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm đủ hai mũi cho trẻ từ 
5 đến dưới 12 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế, theo mục tiêu của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ đã đề ra bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả. Sử dụng kịp thời, 
hiệu quả số vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế phân bổ, tránh lãng phí.
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Huy động các lực lượng, tổ chức tiêm chủng an toàn, hiệu quả. Bố trí các 
điểm tiêm chủng tập trung, lưu động một cách khoa học, họp lý, linh hoạt để mọi 
đối tượng được tiêrn chủng kịp thời, đúng quy định với phương châm “đi từng ngõ, 
gõ từng nhà, rà từng đối tượng” và “tiêm chủng vừa là quyền lợi, vừa là trách 
nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và đất nước”; quan tâm đến các đối tượng 
nguy cơ cao, như: người cao tuổi, người có bệnh nền, trẻ em và người lao động tại 
các khu công nghiệp...

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối họp với Báo Sóc Trăng, Đài Phát 
thanh và Truyền hình tỉnh Sóc Trăng, các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường 
công tác thông tin, tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở về chiến dịch tiêm vắc xin phòng 
COVID-19; tuyên truyền để người dân hiểu về diễn biến phức tạp, khó lường của 
dịch bệnh, về biến chủng mới BA.5 của vi rút SARS-CoV-2 có thể làm dịch bùng 
phát trở lại, tác dụng, lợi ích của vắc xin phòng COVID-19,... để đông đảo người 
dân ủng hộ, tích cực tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19 và tiếp tục thực hiện 
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

3. Các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiêm vắc xin phòng COVID-19; 
phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu; 
huy động sự tham gia của các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong 
tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chức sắc 
các tôn giáo và nhân dân thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19.

4. Sở Y tế phối họp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn 
vị liên quan tiếp tục khẩn trương đẩy nhanh tiến độ cập nhật số liệu tiêm chủng vắc 
xin phòng COVID-19, đặc biệt là trên nền tảng Tiêm chủng mở rộng Quốc gia, 
đảm bảo số liệu tiêm chủng trên địa bàn tỉnh đầy đủ, chính xác.

Xin báo đến các đồng chí biết, thực hiện.

Nơi nhân:
- Như trên,
- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

T/M BAN THƯỜNG v ụ


