
TỈNH UỶ SÓC TRĂNG 

* 

Số 746-CV/TU 

V/v tăng cường công tác tiêm vắc xin 

phòng COVID-19  

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ________________________________ 

Sóc Trăng, ngày 25 tháng 7 năm 2022 

 

  Kính gởi: -  Ban cán sự đảng Ủy 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 chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, Ủy ban 

nhân dân tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và ngành Y 

tế đã tập trung thực hiện tốt công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi còn thấp, tỷ lệ 

tiêm mũi 3 cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi thấp so với bình quân chung cả nước. 

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức 

tạp, gia tăng số ca bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, 

BA.05,… Việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa 

chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh. 

Để triển khai thực hiện tốt công tác tiêm chủng các mũi vắc xin phòng 

COVID-19, đặc biệt là tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi; Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và ngành 

Y tế tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

- Các đồng chí Bí thư các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các đồng chí Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công 

tác tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi; trong đó, tập trung rà soát, lập danh 

sách trẻ em mầm non và học sinh trong độ tuổi tiêm chủng từ 5 đến dưới 18 tuổi 

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

chức các điểm tiêm chủng tại trường học hoặc các địa điểm phù hợp, bảo đảm tiêm 

chủng an toàn, khoa học và hoàn thành tiêm 02 liều trong tháng 8/2022 cho trẻ từ 5 

đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng. 

Tăng cường công tác truyền thông trong trường học, 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 vệ quyền được tiêm 

chủng của trẻ em để tạo sự đồng thuận vận động các em và phụ huynh, người chăm 
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sóc trẻ em đưa con em đi tiêm chủng phòng dịch COVID-19 đầy đủ, kịp thời, đặc 

biệt quan tâm đến trẻ có bệnh lý nền, béo phì,…  

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phân 

công đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh chỉ đạo trực tiếp và chịu trách nhiệm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân 

dân tỉnh về kết quả tiêm vắc xin phòng COVID-19, đặc biệt là tiêm các mũi vắc 

xin cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế. 

Xin báo đến các đồng chí biết, thực hiện. 

 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên, 

- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ. 
 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Lâm Văn Mẫn 
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