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Số:           /SYT-NVYD  Kon Tum, ngày       tháng 10 năm 2021  
 

Về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm 

vắc xin phòng COVID-19  
(đợt 9/2021) 

  
Kính gửi: 

 

 - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 
 - Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện Thông báo số 1593/TB-BYT ngày 14/10/2021 của Bộ Y tế, 

thông báo kết luận của Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó 
Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

toàn quốc tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương về kiểm điểm tiến độ triển 
khai tiêm vắc xin phòng COVID-19;  

 Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai ngay một số nội dung sau: 

 1. Đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn; rà soát 

kế hoạch, điều chỉnh thời gian đẩy nhanh tiến độ triển khai chiến dịch tiêm vắc 
xin phòng COVID-19 đợt 9/2021. Toàn tỉnh hoàn thành trước ngày 22/10/2021, 

phấn đấu đạt trước ngày 20/10/2021. 

 2. Tổ chức tiêm cho đối tượng là người nước ngoài đang sinh sống và làm 
việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum, đến 31/10/2021 cơ bản phủ mũi 1 cho đối tượng 

này (danh sách gửi đính kèm); phối hợp Công an huyện triển khai tiêm cho các 
đối tượng do Công an quản lý (trừ địa bàn thành phố Kon Tum). 

 3. Tăng cường truyền thông về vắc xin, với phương châm “Vắc xin tốt 
nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất”; thông báo rộng rãi, công khai tên vắc xin 

đang được sử dụng tại điểm tiêm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân dễ dàng 
tiếp cận; nghiêm cấm thu tiền tiêm vắc xin phòng COVID-19 dưới bất kỳ hình 

thức nào.  

 4. Khẩn trương thực hiện nhập mới hàng ngày, đảm bảo tiêm đến đâu 

kiểm tra thông tin nhập liệu ngay đến đó và nhập hồi cứu đối tượng tiêm chủng 
lên Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo kịp tiến độ, đảm bảo 

xong trước ngày 20/10/2021. 

 5. Dự kiến kế hoạch cho đợt tiêm kế tiếp bao gồm: đối tượng cần tiêm 
mũi 2 (ghi rõ từng lại vắc xin); phụ nữ có thai ≥13 tuần; người trên 65 tuổi, 

người mắc bệnh nền; trẻ em từ 12-17 tuổi (ưu tiên nhóm tuổi đang học lớp 10, 
11, 12); đăng ký nhu cầu sử dụng xe tiêm chuyên dụng tổ chức điểm tiêm ngoại 

trạm (tại trường học) về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật để sắp xếp. 
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 Sở Y tế gửi kèm bảng tổng hợp, thời gian địa điểm triển khai đợt chiến 
dịch tiêm đợt 9/2021 trên phạm vi toàn tỉnh để Trung tâm Y tế các huyện, thành 
phố rà soát, bổ sung điểm tiêm tuyến huyện (nếu cần); Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi biết để hỗ trợ; Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tăng cường giám sát hỗ trợ chuyên môn, đôn đốc triển khai thực hiện.   

 Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 tỉnh; 
- Công an tỉnh; 
- Sở Ngoại vụ; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Lãnh đạo Sở Y tế; 
- Các phòng thuộc Sở Y tế; 
- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 
- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 
- Lưu: VT, NVYD. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

 

 

Võ Văn Thanh 
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