
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-KGVX 

V/v triển khai kết luận của 

Thủ tướng Chính phủ và 

hướng dẫn của Bộ Y tế về 

công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 và tiêm vắc xin 

 

Kon Tum, ngày      tháng      năm 

 

 Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 
 

 Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp lần thứ 14 Ban 

Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương 

tại Thông báo số 114/TB-VPCP ngày 15 tháng 4 năm 2022 và chỉ đạo, hướng 

dẫn của Bộ Y tế về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Văn bản số 

2007/BYT-DP ngày 20 tháng 4 năm 2022; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức 

năng, nhiệm vụ: 

Tiếp tục triển khai nhất quán, đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, 

chống dịch COVID-19 của Chính phủ được phê duyệt tại Nghị quyết số 38/NQ-

CP ngày 17 tháng 3 năm 2022 và Kế hoạch số 922/KH-UBND ngày 04 tháng 4 

năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh (Chương trình) theo phương châm thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Đồng thời, xây dựng 

kế hoạch hành động cụ thể thực hiện Chương trình; chuẩn bị nguồn lực về con 

người, cơ sở vật chất, vaccine, thuốc điều trị, sinh phẩm... để ứng phó hiệu quả 

với tình hình dịch bệnh, nhất là các phương án cụ thể; sẵn sàng kịch bản đáp ứng 

cho mọi tình huống, kể cả khi xuất hiện biến chủng mới lây lan nhanh, nguy 

hiểm hơn. Không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác vì tình hình dịch COVID-

19 còn diễn biến phức tạp. 

 2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và 

các đơn vị liên quan: 

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ giải pháp tăng cường y tế dự phòng, y 

tế cơ sở; tập trung quản lý rủi ro nhất là người cao tuổi (từ 60 trở lên), người có 

bệnh nền, trẻ em; rà soát, khắc phục yếu kém y tế dự phòng, y tế cơ sở để có 

năng lực ứng phó khi tình hình phức tạp xảy ra. 

- Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, khoa 

học theo các hướng dẫn đã ban hành của Bộ Y tế. Trong đó tập trung đẩy mạnh 

và thần tốc hơn nữa: 

+ Việc tiêm chủng mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, vận động người dân 

tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ để đạt được hiệu quả phòng bệnh tốt nhất. 
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+ Hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến 18 tuổi trong tháng 4 

năm 2022. Hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong Quý 

II năm 2022 cho các đối tượng cần tiêm để các cháu đến trường an toàn trong 

các tháng học hè và bắt đầu năm học mới an toàn vào tháng 9/2022. 

- Chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tiêm mũi 4 cho các đối tượng 

cần tiêm, nhất là người cao tuổi (từ 60 trở lên), người có bệnh nền, công nhân 

trong các khu công nghiệp, người lao động ở khu đông người (sau khi có hướng 

dẫn, chỉ đạo của Bộ Y tế). 

- Thực hiện báo cáo kết quả tiêm chủng và phản ứng sau tiêm chủng về 

Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.  

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, truyền thông, tuyên 

truyền bằng nhiều hình thức về lợi ích của tiêm vắc xin phòng COVID-19 và 

tính an toàn của vắc xin; vận động cha mẹ, người giám hộ đưa trẻ từ 5 đến dưới 

12 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng tích cực tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ; 

hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19, nhất là việc điều trị tại nhà, kỹ năng 

tự chữa trị, tự phòng, chống dịch COVID-19. 

 Yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương và nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch COVID-19 tỉnh (theo Quyết định 

số 673/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của 

UBND tỉnh); 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh;  

- Lưu VT, CTTĐT, KGVX.PTP.  

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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