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         Kính gửi:    

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 15/BYT-DP ngày 03/01/2023 của Bộ Y tế về việc tiếp 

nhận và triển khai tiêm chủng vắc xin AstraZeneca; 

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 32/SYT-NVY ngày 05/01/2023, 

UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Y tế: Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy 

nhanh hơn nữa việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các nhóm đối 

tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn, khoa học và sử dụng hiệu 

quả vắc xin được phân bổ; thường xuyên kiểm tra, theo dõi tiến độ tiêm chủng 

vắc xin, không để vắc xin tồn đọng, hết hạn. 

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố:  

- Rà soát đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã đến lịch nhưng chưa được tiêm 

chủng mũi 3, mũi 4 vắc xin phòng COVID-19, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, 

vận động để người dân đồng thuận tiêm chủng. 

- Khẩn trương lập kế hoạch và triển khai tiêm chủng ngay sau khi được 

phân bổ vắc xin AstraZeneca, tuyệt đối không để vắc xin hết hạn, phải hủy bỏ gây 

lãng phí. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan cường công tác 

truyền thông, phát động đẩy mạnh phong trào tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại 

các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Khẩn trương phối hợp Viettel Phú Yên căn cứ dữ liệu trên nền tảng quản 

lý tiêm chủng COVID-19, chủ động nhắn tin cho từng người dân đến các điểm 

tiêm đã được ngành y tế công khai để được tiêm nhắc lại nếu đủ điều kiện. 

4. Ban Quản lý khu kinh tế: Rà soát, thống kê số lượng công nhân, người 

lao động chưa tiêm vắc xin mũi 3, 4 hoặc tiêm chưa đầy đủ tại các khu công 

nghiệp để phối hợp với cơ quan y tế trên địa bàn tổ chức tiêm vắc xin cho các đối 

tượng theo quy định. 



5. Đề nghị các cơ quan xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, 

Đảng ủy Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các 

hội, đoàn thể tỉnh; các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và các trường Đại học, 

Cao đẳng, Học viện tiếp tục rà soát và lập danh sách đối tượng tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 thuộc đơn vị mình còn lại chưa tiêm gửi về Sở Y tế (thông qua Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật), tránh bỏ sót đối tượng; phối hợp tổ chức tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 theo kế hoạch cụ thể của ngành y tế, đảm bảo các đối tượng được tiêm 

vắc xin đầy đủ, đúng tiến độ. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện ngay các nội dung chỉ đạo 

trên, trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, vượt thẩm quyền 

thì kịp thời báo cáo Sở Y tế tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBKT Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy,  

Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

Ban Nội chính Tỉnh ủy, VP Tỉnh ủy; 

- Đảng ủy Khối các CQ-DN tỉnh; 

- MTTTQVN tỉnh, các hội, đoàn thể; 

- Các cơ quan TƯ trên địa bàn tỉnh; 

- Các trường ĐH, CĐ, Học viện; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh (đ/c Châu); 

- Báo PY, Đài PTTH PY; 

- Lưu: VT , TTTT, KGVX. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 
Đào Mỹ 
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