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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT LUẬN
của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh,
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh
tại Hội nghị triển khai công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 17/6/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác
tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Tống Quang Thìn,
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó
Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chủ trì
Hội nghị; dự Hội nghị có các đồng chí Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị:
Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh,
Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc: Trung tâm kiểm soát bệnh tật
tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, Bệnh viện đa khoa huyện Nho Quan
và huyện Kim Sơn; đại diện lãnh đạo: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện sản
nhi tỉnh.
Sau khi nghe báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 và công tác triển khai
tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh, ý kiến phát biểu của các đại biểu
dự Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban
Thường trực Ban Chỉ đạo kết luận:
Để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới và
công tác tiêm chủng vắc - xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh được triển khai
hiệu quả, đúng tiến độ, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND
các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan với tinh thần
trách nhiệm, quyết tâm cao nhất, tổ chức thực hiện khẩn trương, nghiêm túc,
có hiệu quả các nội dung sau:
1. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố
tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân
dân hiểu lợi ích của việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, đồng thuận và
tham gia tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế; trong
đó lãnh đạo và cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị cần phải nêu gương, đi đầu
trong việc tham gia tiêm chủng.
2. Sở Y tế
- Chủ động cập nhật hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và tình
hình dịch bệnh tại địa phương để tham mưu các phương án hành động kịp thời
ứng phó hiệu quả với các tình huống dịch bệnh.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành
phố tập trung triển khai công tác tiêm chủng vắc xin mũi 3, mũi 4 cho người từ
18 tuổi trở lên hoàn thành trước ngày 25/6/2022 và tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 5
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đến dưới 12 tuổi hoàn thành trong tháng 8/2022 theo tinh thần chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người dân; không để
tồn đọng, lãng phí vắc xin.
- Tăng cường theo dõi, giám sát, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương
triển khai công tác tiêm chủng; đối với các nơi tiêm chủng chậm cần điều ngay
lực lượng hỗ trợ để tiêm nhanh nhất có thể; phối hợp với Ban Quản lý các khu
công nghiệp tỉnh, Sở Công thương và UBND các huyện, thành phố 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 ; thành lập các tổ tiêm chủng vắc xin phòng
Covid-19 theo đề nghị của các cơ quan này.
- Tăng cường chỉ đạo khai “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 và ký
xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”.
- Phối hợp với các cơ quan truyền thông kịp thời cung cấp thông tin trên
các phương tiện thông tin đại chúng để người dân không hoang mang lo lắng và
phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; xây dựng các
thông điệp truyền thông với nội dung cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu gửi UBND các
huyện, thành phố và các cơ quan truyền thông để tăng cường công tác tuyên
truyền trên địa bàn tỉnh về lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng Covid-19.
3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Ninh Bình, Đài phát thanh và
Truyền hình tỉnh và các cơ quan truyền thông
- Phối hợp với Sở Y tế xây dựng các thông điệp truyền thông về lợi ích
của việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 với nội dung cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu.
- Tập trung truyền thông về lợi ích và sự cần thiết của việc tiêm vắc xin
phòng Covid-19, đặc biệt là các mũi tiêm nhắc lại để nâng cao hiệu quả cũng
như thời gian bảo vệ của vắc xin phòng Covid-19; thời gian cần phải đạt được
theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
4. Sở Công thương, Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh
Chỉ đạo các công ty, nhà máy thuộc các khu công nghiệp và cụm công
nghiệp trên địa bàn tỉnh rà soát toàn bộ đối tượng là công nhân chưa tiêm mũi
nhắc lại lần 1, nhắc lại lần 2 và phối hợp với Trung tâm y tế trên địa bàn để triển
khai tiêm cho các đối tượng trên ngay tại nơi làm việc. Tuyên truyền, vận động
các doanh nghiệp tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân và người lao động được
tiêm vắc xin phòng Covid-19 đầy đủ.
5. Sở Giáo dục và Đào tạo
Phối hợp với chính quyền địa phương và ngành Y tế tổ chức rà soát và tiêm
vắc xin đầy đủ các mũi theo quy định cho học sinh trong độ tuổi chỉ định và giáo
viên tại trường học, đảm bảo an toàn, đúng tiến độ; xây dựng kế hoạch phòng,
chống dịch tại các cơ sở giáo dục, đào tạo đảm bảo an toàn, linh hoạt và hiệu quả;
phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tư vấn, hỗ trợ các vấn đề về tâm lý
cho trẻ em, nhất là sang chấn tâm lý do Covid-19.
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6. Công an tỉnh
Rà soát, nắm bắt và xử lý kịp thời thông tin trên các trang mạng xã hội
(Zalo, Facebook) đưa thông tin sai lệch về lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng
Covid-19, trái với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh.
7. UBND các huyện, thành phố
- Tập trung cao độ trong việc triển khai công tác tiêm chủng mũi 3, mũi 4
vắc xin phòng Covid-19 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và
người dân trong độ tuổi chỉ định và tiêm vắc xin cho trẻ em theo hướng dẫn của
ngành Y tế, đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ; tổ chức tiêm chủng ngay khi
được phân bổ vắc xin. Địa phương nào không tiêm, người dân nào không tiêm
phải ký giấy cam kết và chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh.
- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Trung tâm Y tế
triển khai công tác tiêm chủng trên địa bàn, tổ chức tiêm lưu động tại các khu
công nghiệp, cụm công nghiệp, cụm dân cư.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát,
thống kê cụ thể đối tượng cần tiêm mũi 3, mũi 4, trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi
(đối tượng phải tiêm, đã tiêm, chưa tiêm, đối tượng đã mắc Covid-19); xây dựng
kế hoạch cụ thể để triển khai công tác tiêm chủng kịp thời ngay sau khi được
phân bổ vắc xin phòng Covid-19.
Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách
nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh: về việc tổ chức tiêm vắc xin tiêm
mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi;
rà soát đối tượng trong độ tuổi chỉ định tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; để
xảy ra dịch tại địa phương do người dân chưa được tiêm chủng đầy đủ.
Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các cơ quan,
đơn vị trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ
chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên.
Giao Sở Y tế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thường xuyên tổng hợp kết quả, kịp
thời tham mưu phương án giải quyết các vấn đề đột xuất, phát sinh, báo cáo
UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo theo quy định./.
Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các đ/c thành viên BCĐ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VP1, VP2, VP6.
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