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Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

tại cuộc họp trực tuyến với UBND các huyện, thị xã, thành phố 
về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19   

 
Ngày 01/02/2023, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ 

trì cuộc họp trực tuyến với các Sở, Ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố về công 
tác phòng, chống dịch, tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid -19 và một số nội dung 
liên quan. Tham dự cuộc họp, tại điểm cầu Trung tâm có đại diện Thường trực 
UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành: Y tế, Công 
Thương, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và 
Truyền thông, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, Công an 
tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đại diện lãnh 
đạo Trường Đại học Quảng Nam, Cao đẳng Y tế Quảng Nam, Cao đẳng Quảng 
Nam. Tại điểm cầu huyện, thị xã, thành phố có lãnh đạo Huyện ủy, Thị ủy, 
Thành ủy, Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trung tâm Y tế và các 
Phòng, ban, đơn vị liên quan, Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn.

Sau khi nghe Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo về 
tình hình, tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Covid -19 và các đề 
xuất, kiến nghị; đồng chí Trần Anh Tuấn kết luận các nội dung, cụ thể như sau:

I. Đánh giá chung  
Thời gian qua, trong bối cảnh các ngành, địa phương tập trung nguồn lực 

chăm lo Tết cho Nhân dân đảm bảo vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn, 
với phương châm “không để một ai không có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau, 
theo truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc”; các cấp, 
các ngành, các địa phương vẫn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chăm sóc 
sức khỏe Nhân dân trước, trong và sau Tết đạt nhiều kết quả; trong đó, công tác 
tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai thực hiện quyết liệt, đã 
làm hạn chế đến mức thấp nhất việc tồn vắc xin Covid-19 (hạn dùng ngày 
01/02/2023) và góp phần đáng kể kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19 
trên địa bàn.  

UBND tỉnh ghi nhận, đánh gia cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, vào cuộc 
quyết liệt của Sở Y tế và các Sở, Ban, ngành, các địa phương, cùng với sự đồng 
thuận, hưởng ứng tích cực của Nhân dân, sự tham gia của UBMTTQ Việt Nam và 
tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong công tác phối hợp với ngành Y tế, đã đưa 
công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng 
khích lệ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số địa phương 
tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 còn chậm, chưa đạt chỉ tiêu được giao.
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II. Theo đánh giá, nhận định của quốc tế, trong đó có Tổ chức Y tế thế 
giới (WHO), thế giới vẫn trong tình trạng đại dịch Covid-19 và dịch bệnh tiếp 
tục có những diễn biến phức tạp, chưa ổn định, khó lường, miễn dịch đáp ứng do 
mắc bệnh hoặc tiêm chủng giảm dần theo thời gian. Bên cạnh đó, virus SAR-
CoV-2 liên tục biến đổi với các biến chủng mới, biến chủng phụ tiềm ẩn khả 
năng lây lan nhanh, tránh được miễn dịch, giảm hiệu quả điều trị, không loại trừ 
nguy cơ tăng nặng, tử vong trở lại. Để bảo vệ các thành quả đạt được và tiếp tục 
phát huy, tăng cường năng lực phòng, chống dịch bệnh, góp phần chăm sóc sức 
khỏe Nhân dân và đảm bảo phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương, 
đòi hỏi sự chủ động nắm bắt cơ hội, vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ 
thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, không lơ là, chủ quan, tiếp tục nỗ lực, duy trì 
các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là việc đảm bảo mục tiêu trong tiêm 
chủng vắc xin để đạt được mục tiêu kiểm soát dịch bệnh… UBND tỉnh đề nghị 
các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, 
UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện tốt một số nội dung 
cụ thể như sau:

 1. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố/Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố:

- Tiếp tục khẳng định và quán triệt các quan điểm chỉ đạo: (1) Kiên quyết, 
kiên trì, kiên định kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả để góp phần phát triển bền 
vững kinh tế - xã hội; (2) Đặt tính mạng, sức khỏe người dân lên trên hết, trước 
hết; (3) Phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng bệnh từ sớm, từ xa, từ cơ sở; (4) 
Khẳng định tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 là vũ khí chiến lược, là yếu tố 
quyết định, biện pháp phòng dịch hữu hiệu nhất, kể cả đối với các biến chủng 
mới. Tiêm chủng vắc xin phòng ngừa dịch bệnh là trách nhiệm, nghĩa vụ và 
quyền lợi của mỗi người dân.

- Tập trung cho công tác tuyên truyền, xem đây là nhiệm vụ quan trọng 
nhất, thực hiện tuyên truyền nhất quán, sâu rộng trong hệ thống chính trị với 
phương châm “mưa dầm thấm lâu”, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân sẽ 
tạo nên thành công trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Quan tâm và 
thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền theo hướng tiếp cận 
sát đối tượng để lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền đáp ứng nhu cầu của 
đối tượng, nhất là đối với những đối tượng đặc thù như phụ nữ, thanh niên, công 
nhân, đồng bào dân tộc… Tuyên truyền lồng ghép vào các buổi họp tổ dân phố 
và các buổi sinh hoạt cộng đồng dân cư với nội dung, thời lượng vừa phải; có 
thể tiến hành theo từng nhóm nhỏ, nhóm đối tượng riêng (như đoàn viên, thanh 
niên, phụ nữ, nông dân, công nhân, doanh nhân…), có sự vào cuộc của lãnh đạo  
các Hội, đoàn thể để đảm bảo thực hiện thành công Chiến dịch tiêm chủng vắc 
xin phòng Covid-19.

- Rà soát, nắm chắc số lượng đối tượng tiêm, số đã tiêm cụ thể ở mũi 1, 
mũi 2, mũi 3, mũi 4 thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý; trên cơ sở 
đó, khắc phục các khó khăn, xây dựng và triển khai các kế hoạch, giải pháp cụ 
thể, phù hợp, hiệu quả để tổ chức tiêm cho các đối tượng này đảm bảo không bỏ 
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sót đối tượng, hoàn thành các mục tiêu tiêm chủng trong thời gian sớm nhất.    
- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu trong 

công tác tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid-19. Thực hiện rà soát lại số lượng 
đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở chưa tiêm đủ các mũi 
theo quy định để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đi đầu trong việc tiêm vắc xin đảm 
bảo không bỏ sót đối tượng này.

- Tập trung đổi mới hình thức thông báo mời gọi tiêm hết sức phù hợp, dự 
tính phương án, địa điểm cụ thể, tổ chức tiêm đảm bảo thuận lợi nhất cho người 
dân, công nhân, học sinh, sinh viên…

- Thường xuyên và cập nhật kịp thời số lượng đối tượng tiêm chủng và 
quản lý, triển khai các giải pháp đảm bảo huy động các đối tượng tiêm chủng 
tham gia đầy đủ, tránh lãng phí nhân lực, vật lực trong việc thiết lập điểm tiêm 
chủng cũng như hao phí vắc xin. Chịu trách nhiệm đối với việc triển khai, đăng 
ký danh sách tiêm chủng gửi các đơn vị y tế lên kế hoạch tiêm chủng và số lượng 
đi tiêm thực tế.

  -  Thực hiện nghiêm quy định bảo quản vắc xin, chế độ thông tin báo cáo 
(từ xã báo cáo về huyện, huyện báo cáo về tỉnh, các báo cáo cần ngắn gọn, xúc 
tích…). Hằng tuần, các ngành, các địa phương báo cáo về cơ quan thường trực 
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp tỉnh (Sở Y tế) để tổng hợp, báo 
cáo Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

2. Sở Y tế
- Tiếp tục theo dõi, cập nhật, đánh giá tình hình dịch, nhất là sự xuất hiện 

của biến thể mới của Covid-19, kịp thời tham mưu, đề xuất các hoạt động phòng 
chống dịch phù hợp tình hình.

- Chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương 
tiện bảo quản, địa điểm, nhân lực để tiêm vắc xin cho người dân trên địa bàn và 
chỉ đạo các đơn vị y tế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương 
(nhất là các đơn vị, địa phương hiện nay tiến độ tiêm vắc xin còn chậm) triển 
khai tiêm chủng trong thời gian sớm nhất cho các đối tượng theo số lượng, danh 
sách các cơ quan, đơn vị đăng ký, đề nghị tiêm.

-  Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát 
thanh - Truyền hình Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh cung cấp các nội 
dung tuyên truyền, vận động những người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ, các bậc 
phụ huynh khẩn trương, tích cực cho con em đi tiêm chủng kịp thời, an toàn, 
khoa học, hợp lý, hiệu quả, đúng quy định.

  - Theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện công tác tiêm chủng vắc xin phòng 
Covid-19 của các Sở, Ban, ngành, địa phương; tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch Covid-19 cấp tỉnh, UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

 - Cần có kế hoạch đổi mới linh hoạt, khoa học, đảm bảo thực hiện cho 
công tác tổ chức tiêm vắc xin thuận lợi cho người dân, kịp tiến độ, không để tồn 
dư vắc xin và các đối tượng thuộc dạng tiêm ở các mũi phải được thông báo 
tiêm kịp thời.
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   - Có trách nhiệm cập nhật, báo cáo tiến độ, kết quả tiêm vắc xin hằng tuần 
trên địa bàn tỉnh về UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo 
 Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, vận động phụ huynh học sinh đưa con, em đi tiêm chủng vắc xin phòng  
Covid-19; phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế để triển khai tiêm khi có vắc xin 
cho trẻ em được cấp về tỉnh trong thời gian đến.

4. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý; báo cáo kết 
quả về UBND tỉnh (qua Sở Y tế).

5.  Các Sở: Công Thương, Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Chịu trách nhiệm chỉ đạo rà soát, lập danh sách các tiểu thương, người lao 

động tại các chợ, trung tâm, siêu thị (Sở Công Thương); người lao động tại các 
cơ sở lưu trú, các công ty dịch vụ du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)… 
chưa tiêm mũi 3, mũi 4 để tuyên truyền, vận động đi tiêm chủng vắc xin phòng 
Covid-19 theo quy định; đảm bảo trên 90% người lao động được tiêm chủng 
mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4) để phòng chống dịch và an toàn trong sản xuất, kinh 
doanh. Phối hợp với chính quyền các cấp, ngành Y tế chuẩn bị cơ sở vật chất, 
nhân lực, thông báo, mời đối tượng và tổ chức triển khai các điểm tiêm chủng tại 
chợ, trung tâm, siêu thị, cơ sở lưu trú, các công ty dịch vụ du lịch … đảm bảo 
tiến độ và an toàn tiêm chủng theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh.

6. Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh 
Quyết liệt chỉ đạo, triển khai việc tiêm các mũi nhắc lại vắc xin phòng 

Covid-19 cho công nhân, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp nhằm tăng 
tỷ lệ tiêm chủng trong thời gian đến. Đối với các công ty, doanh nghiệp có tỷ lệ 
tiêm chủng thấp, Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh có trách 
nhiệm làm việc trực tiếp, đôn đốc, nhắc nhở các công ty, doanh nghiệp trong phạm 
vi quản lý thực hiện tốt công tác này.

  7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng 
Nam, Báo Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh

Đổi mới mạnh mẽ cách thức, phương thức tuyên truyền nhằm đảm bảo tập 
trung triển khai các đợt cao điểm tuyên truyền về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-
19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, tiêm mũi nhắc lại lần 1, nhắc lại lần 2 cho đối 
tượng từ 18 tuổi trở lên và mũi nhắc lại cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi; có biện pháp xử 
lý kịp thời các thông tin sai lệch, thông tin nhiễu làm cản trở, ảnh hưởng đến tiến 
độ, kết quả tiêm vắc xin trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai hiệu quả việc truyền 
thông phòng chống Covid-19 trong tình hình mới với thông điệp 2K theo hướng 
dẫn của Bộ Y tế.
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          8. Sở Tài chính
Tham mưu UBND tỉnh đảm bảo nguồn kinh phí phòng, chống dịch bệnh 

trên địa bàn trong năm 2023. 
9. Trường Đại học Quảng Nam, Cao đẳng Y tế Quảng Nam, Cao 

đẳng Quảng Nam
Đẩy mạnh triển khai công tác tiêm chủng cho đối tượng là giáo viên, học 

sinh, sinh viên, người lao động tại các trường; cập nhật kịp thời tình hình tiêm 
chủng của từng khối lớp, khối ngành học để có biện pháp đẩy nhanh tiến độ tiêm 
chủng. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao 
động và học sinh, sinh viên tại các trường tham gia tiêm vắc xin Covid-19 đảm 
bảo đạt chỉ tiêu đề ra.         

10. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh
Đề nghị UBMTTQ Việt Nam, các Hội, đoàn thể các cấp xác định việc 

phối hợp với chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động đoàn viên, Hội viên và 
Nhân dân tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, quan 
trọng; phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, chính quyền địa phương trong thực 
hiện việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để hỗ trợ công tác tiêm 
vắc xin phòng Covid-19. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực 
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và tham gia tiêm vắc xin phòng 
COVID-19 đầy đủ, kịp thời theo hướng dẫn của ngành Y tế.

11. UBND các huyện, thị xã, thành phố
   - Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, nhất là sự xuất hiện của 

biến thể mới của Covid-19, tập trung chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống 
dịch bệnh truyền nhiễm lưu hành, bệnh mới nổi khác như Tay chân miệng, Sốt 
xuất huyết, Adenovirus, cúm, đậu mùa khỉ. Các địa phương phải đưa công tác 
phòng, chống dịch bệnh trở thành công tác thường xuyên chỉ đạo tại các cuộc 
họp, hội nghị; tổ chức giao ban, đánh giá thường xuyên công tác này tại địa 
phương để lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo đạt mục tiêu, hiệu quả đề ra.

  - Thực hiện rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 
các cấp; phân công, phân nhiệm hết sức rõ ràng, cụ thể, nâng cao tinh thần trách 
nhiệm của từng thành viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là công tác 
triển khai tiêm vắc xin ở địa phương mình. 
          - Thường xuyên cập nhật và nắm bắt cụ thể tình hình tiêm chủng vắc xin 
phòng Covid-19 của từng xã, phường, thị trấn; từng cơ quan, đơn vị; từng khu 
dân cư để có chỉ đạo kịp thời. Chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành 
phố rà soát các đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã đến lịch nhưng chưa được tiêm 
chủng mũi nhắc lại lần 1 và mũi nhắc lại lần 2 vắc xin phòng Covid-19; Phòng 
Giáo dục và Đào tạo rà soát kỹ từng danh sách, tỷ lệ tiêm chủng của từng trường 
thuộc phạm vi quản lý để có chỉ đạo cụ thể nhằm đẩy mạnh công tác tiêm chủng 
vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh và giáo viên, người lao động tại các 
trường và Nhân dân trên địa bàn. Tăng cường tuyên tuyền, vận động để người 
dân đồng thuận tiêm vắc xin nhằm đảm bảo không bỏ sót đối tượng. 
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- Đề nghị Lãnh đạo Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ 
đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; đặc biệt, các huyện có tỷ 
lệ tiêm chủng thấp cần có các giải pháp hiệu quả và triển khai quyết liệt hơn nhằm 
tăng tỷ lệ tiêm ngừa. Lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm về 
kết quả tiêm vắc xin và phòng, chống dịch Covid-19 tại địa bàn, đơn vị mình 
phụ trách.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố có khu công nghiệp, chợ, siêu thị, 
trung tâm thương mại, cơ sở dịch vụ du lịch đóng trên địa bàn tăng cường phối 
hợp với các Sở, Ban, ngành để tăng tỷ lệ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19   
cho các đối tượng thuộc các lĩnh vực trên.

- Kết quả triển khai, tổ chức tiêm vắc xin trên địa bàn phải kịp thời cập 
nhật, báo cáo về Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 và UBND 
tỉnh (qua Sở Y tế); đồng thời có phản ảnh, báo cáo những khó khăn, vướng mắc 
trong tổ chức thực hiện để kịp thời có giải pháp tháo gỡ, bảo đảm cho việc tiêm 
vắc xin đạt kết quả cao nhất.

  Trên đây là kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, 
Hội, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị  
liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh;
- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Quảng Nam, Đài PTTH QN;
- Cổng TT Điện tử tỉnh;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (C).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

[daky]   

Võ Văn Viên
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