
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH BA RIA-VUNG TAU Dc 1p — Tr do — Hnh phñc 

S: 12183/LJBND-VP Ba Rfa-VIng  Tàu, ngày 30 tháng 9 nàm 2022 
V/v trin khai các bin pháp 

tiêm vAc xin phông COVID- 19 

HOA TOG 

KInh gui: 
- Thñ tnrâng các sâ, ban, ngành; 
- Tru&ng Ban Chi do phOng, chng djch COVID-19 
các huyn, thj xa, thành phô; 

- Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thànhph& 

Thyc hin Cong van s 51 99/BYT-DP ngày 22/9/2022 cüa B Y té ye tang 
cuO'ng triên khai tiêm väc xin phông COVID-19; Thông báo so 08-TB/BCD ngày 
23/9/2022 cUa Ban Chi d.o phông, chông djch COVID- 19 tinh tai  cuc h9p giao ban 
ngày 2 1/9/2022; Xét Th trinh so 214/TTr-SYT ngày 23/09/2022 cüa S Y tê ye tang 
cithng cong tác tiêm väc xin phông COVID- 19, Uy ban nhân dan tinh có kiên nhu 
sau: 

i. ye trin khai tiêm vc xin phông COYID-19 

1.Giao Sô!Yt& 

- Tham muu Ban Chi do Chin dch tiêm vc xin phOng COV1D-19tinh phân 
bO •väc xin cho các huyn, thj xä, thành phô dê tiêrn cho các dôi ttrqng trong nhung 
tháng cuôi näm 2022 ngay khi ducc B Y té phân bô vàc xin (không qua 03 ngày kê 
tr khi nhn ducic Quyêt djnh phân bô). 

- Cu 1irc lugng y t huàng dn, h trçl các huyn, thj xã, thành ph& các ca s 
tiêm chUng trong cong tác tiêm chUng, darn báo an toàn, khoa h9c, hiu qua. Duy trI 
h9p djnh kS'  hang tuân de kjp thai giâi quyêt khó khàn, vithng mac trong cOng tác tiêp 
nhn, phân bô, to chuc tiêm väc xin; trumg hgp vtrçrt thâm quyên thI kjp thui báo cáo 
dê xuât Ban Chi do phông, chông djch COVID-19 tinh, Uy ban nhân dan tinh chi 
dio giãi quyêt. 

- Phi hçp cung cp thông tin cho Báo Ba R4a — Vüng Tàu, Dài Phát thanh va 
Truyên hmnlrtinh dê cOng khai hang ngày so 1iu vAc xin phân bô; t)' 1 tiêm väc xin 
phông COVIID- 19 cUa trng huyn, thj xa, thành phO dê ngui dan biêt, giám sat. 

- T chuc rà soát, thng k các tnxông hçTp mAc COVID- 19 nhp len h thng 
q1ãn 1 ma ca bnh kp thii theo quy djnh dêlàrn cc si dánh giá tInh hInh djch bnh 
và 1p kê hoch tiêm chüng. 

- Tip tic kim tra, don dc Cong tác nhp dü 1iu tiêm chñng trên h thng 
cia B Y tê d cp nht kjp thôri so 1iu báo cáo theo quy djnh. 

2. Tru&ng Ban Chi dao  phông, chng djch COVID-19, Chñ tjch Uy ban nhn 
dan các huyn, thj xa, thành phô: 

- Can cu chi tiêu phân b yAc xin phàng COVID-19 trong nhUng tháng cui 
näm 2022 &i kern theo C'ông van nay) san sang ke hoach tiêm theo quy djnh cho 
tirng nhóm di tuqng chua tiêm (miii 3 cho nguii tir 12 tuôi trr len, tiem miii 4 cho 
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các di tucing theo huàng dn cüa Bô Y th và tiêm 1iu ca bàn cho trê tr 5 dn duâi 
12 tuôi) ngay khi nhn duçcc vac xin, dê sam nãng cao t l tiêm vc xin cUa tinh, dat 
clii tiêu ChInh phü dé ra, nhât là tiêm cho tré em, hçc sinh. 

- Lien tic rà soát, tang hçip s di tllqng cn tiêm theo tfrng nhóm d& tuçlng 
gui Sâ Y tê tong hqp de dam bão không bO sot doi ttrçing can tiêm chung và theo dôi 
chinh xác t l bao phü vac xin tai  dja phucmg. 

- Chi do,hiiâng h trçr cc cor sa giáo dic tren.dla bàn phii trách chun bj 
day dü cc diêu kin dé to chüc tiêm väc xin' cho h9c sinh các cp tai  tru&ng hQc, san 
sang xü 1 các tinh huông phát sinh trong qua tflnh triên khai tiêm chimg. 

- Chju trách nhirn truâc Ban CM dao  phông, chng djch COVID49 tinh, Uy 
ban nhân dan tinh nêu to chCrc tiêm vac xiii chm tre, không hoàn thành chi tiu dtrqc 
phân bô, dê väc xin quáhn si'r ding. 

II. V tang cirô'ng truyn thông tiêm vc x.in phông COVID-19 
1. Trurng Ban Chi dao  phông, ch6ng djch COVID-19, Chütjch Uy ban nhãn 

dan các huyn, thi xA, thành phô có kê hoach huy dng cã h thông chInh tn tang 
cuting thông tin, tuyên truyên ye lqi Ich cia tiêm vAc xin phông COVD-19và hu qua 
cUa vic không tiêm hoc tiêm không day dfr cac müi väc xiii vài nhiêu hinh thirc khác 
nhau nhu: thông báo-lrén các phuong tin thông tin dai  chi'ing, qua ba phát thanh, phát 
t& roi den ttrng h dan có con em chua tiêm vac xin..., vn dng, tuyen truyên dê ngi.rtii 
dan hiêu, dông thun san sang tham gia tiêm ching. 

2. ThU truâng các sôban, ngành, dja phuorng thuäng xuyên quán trit, vn dng 
can bO,  .dâng vien, cong chtrc, viên chUc, ngui lao dng cUa dan vj nãng cao tinh than 
trách nhim, guang mâu di dâu, tIch circ tham gia tiêm väc xin các müi tiêp theo khi dU 
diêu kin và. cho con em minh thamgia tiêm day d, &ng ljch. 

3. Giám dc S Giáo dic và Dào tao  clii  dao  các dan vj trçrc thuc thng nht 
trong câ h thông giáo dic day mnh tuyen truyên, phát huy vai trô, trách nhim cUa 
can bO quãn 1 giáo diic, giáo viên trong nãng cao thUc phông, chong djch COVID-
19 cho giáo viên, phii huynh và h9c sinh các cap sn sang tiêm vAc xin nhäm nâng 
cao horn nüa t 1 tiêm vac xin cho tré em, h9c sinh. 

"G1ci kèm. - Phy lyc 01: Ni dung tuyên truyn do Sà Y tl biên tp v lçii Ich cüa 
tiêm vác xinphông COVID-19; - Phy lye 01: Bang d kiên phán bô vác xin phông 
COVID-19dê tiêm cho các nhóm dôi tuong)./. 

No'inhmn: 
- Nhu trn; 
- Tnrng-Ban Chi dao PCD COVID-i9 tinh (b/c); 
- Các d/c Uy viênBTV Tinhüy (b/c); 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- iTCH PCD COVID-19 tinh; 
- Báo BR-VT, Dài PiTH tinh; 
- Trung tam KSBT tinh; 
- L1.ru:VTNC.Nc5(  



hu luc 01: Ni dung tuyên truyên tiêm vc xin phông COVID-19 
theo: Cong van sO 12183/UBND- VP ngày 3 0/9/2022 cüa UBND tinh,) 

IEM oU CAC MUI VAC MN PHONG COVID-19 DUNG L!CH 
iUp BUY TRI MIEN DICH,  PHONG COVID-19 QUAY TRO LiJ 

Hin nay, djch COVID-19 vain din bin phrc tap, khó Iung. Thai giangAn day tinh Ba Rja-Vüng 
Tàu ghi nhn trung bInh khoãng tir 40-50 ca mac COVID-19 m6i ngày. Trong tháng 8/2022, s ca mAc 
COVID-19 tang 5,5 In  so vâi tháng 7/2022. Dôi tlxçrng nhim COVID-19 thang 7, 8, 9 tang nhanh a 
nhóm disói 5 tuôi (nhóm chua duçic tiêm väc xin phông COVID-19) và nhóm tir 50 tui trâ len. Dc 
bit, 6.  nhóm trên 65 tuôi, t' l mac bnh tang rat nhanh (so ca mAc tir diiâi 5% tang len 15-20% trong 
tháng 7, 8, 9 và len den 23,96% trong tháng 9/2022). Nhiêu dja phucing trên dja bàn tinh Ba Rja - Vüng 
Tàu cüng dä ghi nhn các ca bnh nhim SARS-CoV-2 biên chüng rnói cüa Omicron vói khã näng lay 
nhanh hon rat nhiêu so vâi biên chüng gOc. 

Tuy nhiên, nhiu ngi.thi dan dang có tam l' chü quan, cho rAng tiêm 02 müi vAc xin dä dat  dixçic 
hiu qua min djch, hoc dã bj mac COVID-19 roi thi không can tiêm vAc xin na, hoc tin vào nhüng 
dOn doán, không có c s khoa h9c, rang tiêm väc xin COVID- 19 se lam giám trI nhâ hoc ành huoiig 
den sirc khôe, den khâ näng sinh san.. .do do không dong " tiêm väc xin müi tang cirang hoc không 
dong cho the cháu tiêrn väc xin...khiên t' I tiêm vAc xin phOng COVID-19 cüa tinh BR-VT cOn a 
mirc thâp, nhât là dôi v6i tré em. 

Nu t' l bao phü vAc xin cong dng thAp (It nhAt phãi trén 60%), khã näng min djch duói 
nguang bão v, cong vói sir thay dôi thai tiêt nhüng tháng cuôi nam chuyên sang müa lanh  së là ca hi 
cho nhiêu bnh truyên nhim khác gia tang nhi.r Cüm, Viêm phôi, Tay chân ming, Sot xuât huyêt, Sôi, 
Rubella. . . dn den nguy c djch chong djch là rat cao, de d9a sue khOe cong  dOng. 

B Y t dA khAng djnh, vAc xin ngira COViD-19 có hiu qua trong vic bào v, phOngngira không 
bi mac benhhoac neu bi thi bênh khOng nang, giam nhâp viên, giam cac triêu chixng do hau COVID-19 
gay ra, ngàn ngfra tcr vong - dc bit là nhUng ngl.r&i dã. duçic tiêm müi vac xin nhac lai  theo ljch. Diêu 
cAn nhan manh  là vAc xin phOng COVID-19 an toàn và an toàn hon rat nhieu so vâi khi chüng ta bj 
nhim COVID-19. Tuy 4y, khã näng báo v cüa vac xin phOng COVID-19 giãm dan theo thOi gian 
(tue ia kháng th sinh ra sau khi tiem vAc xin së giãm dan), do do can tiern các müi nhac Iai  (müi 3, mOi 
4) dê duy trI nông dO kháng the, giüp ca the di.rçic bão v trixac nguy Co mac COVID-19, giãm t' 1 nhp 
viçn, giam so ca tien trien nng va ca tix vong. 

Di vâi tré em, mOt  trong nhQng vAn d dáng lo ngi sau mAc COVID-19 là hOi  chrng viem da h 
thng a tré em (MIS-C) tuc là nhieu co quan, bO phn trong co the bj viem nhim, dc bit là gan, th.n, 
näo, phi và tim. Mc dü 4y, nêu trê duqc tiêm väc xin phOng COVID-19 dAy dü sé lam giãm nguy co 
mAc hOi  chirng nay. Hip hOi  Y khoa M dâ nhAn manh  rang, vac xin phOng COVID-19 cO hiu qua lam 
giAm nguy co MIS-C a nhOm tré da tiem vAc xin thAp hon 15 lAn so vai nhOm chi.ra tiém, hiu quA bAo 
v len dn 90%. Hin nay h9c sinh các cap dä di h9c tric tiep. Nêu t' 1 tiem vAc xin thap, khOng dü 
min djch cong ding, tAi xAy ra djch Covid-19tai cAc lap, các tri.rO'ng, sé gay hu quA rAt lan, Anh hixong 
nghiem trong den sue khôe, kê hoach h9c tp cüa các em và hot dng cüa nha tru&ng. 

T chucY th Th g'iàitiAp tiic khAng djnh dn thOi dim hin t?i,  tiém vAc xin phOng COVID-19 
vAn là bin pháp phOng, chOng djch hiu quA hang dau. Do do, ben canh  vic thrc-hin nghiem nhng 
giAi pháp phOng, chng djch COVID-19 trong tInh hInh mâi, nguai dan hAy tich circ tham gia và thra 
con em mInh di tiêm vAc xin COVID-19 dung ljch; dU liudê bAo v sue khOe cüa bàn than, giadInh và 
cng dng. 

SO Y TE TiNHBA RIA-VUNG  TAU 



PHVLVCO2 
PHAN BO Cm TIEU TIEM VAC XIN PHONG COVID-19 ¶110 CAC TIIANG CUOI NAM 2022 

(Kèm theo: Cóng van so' 12183/UBND- VP ngày 3 0/9/2022 cia UBND ti,M,) 

Bang i. Nhu cu s4c xlii tiêrn müi 4 cho nglrô'i tir 18 tui trô' len 

TT Dia phuQIIg 
9 A Ngiroi tu' 18 tuoi tr0 len 

A - 
ilang ky tiem mui 4 

,. - -. 

So nguo'i da tiem mui 4 
A A I Dir kien phan bo vac xin 

tliang 9-10/2022 

1 Thânh ph VUng Thu 25.73 7 27.624 0 

2 HuynChâuDr 10.268 9.970 298 

3 ThãnhphBàRja 16.050 11.955 4.095 

4 Thj xPhüMi 24.257 21.564 2.693 

5 Huyn Long Din 20.126 14.140 5.986 

6 HuynDâtDó 14.594 
S

10.189 4.405 

7 Huyn Xuyên Mc 13.788 14.243 0 

8 Huyn Con Dto 2.194 2.641 0 

9 BnhvinBàRja 1.199 1.199 0 

10 BnhvinVüngTàu 618 618 0 

11 Cong an tinh 5.321 411 1.200 

Tng eng 134.152 118,264 18.677 

Tng nhu cu cho nguii tr S tui trâ len: 18.677 1iu. 



hu cu yc xiii tiêm dii 2 miii cho trë em ti' 5-li tiiii 

TT Dia phuong/don vi 

Tong so tre 
enitr5dñ 

d"oi 12 1, 
tuôi So 

,." 
nht 

3 1/5/2022) 

Miii 1 (kt qu'i thn 181i ngly 19/9/2022) Miii 2 (kt qui dn 181i ngày 19/9/2024 
I  

s tre 
tiem yac 

A Nun cau 
vac xin 
tháng9- 
10/2022 

A Nhu cau 
väc XIII 

tháng 
11/2022 

A Nhu can 
vac xin I, 
thang 

12/2022 

ss tré - .. 
1a tieth 

A Nhu cau 
väc xin 
thang 9- 
10/2022 

Nhu cau 
vac xiii 
tháng 

11/2022 

Nliu caLl 
vac xiii 
thang 

12/2022 

Du kiei 
I  phn bo 

vac xiii • tliang 9- 
1Q/2022 

Du lucu 
phin b . vac xiii 
tliiii 

11/2022 

Du' luen 
ph'mn bô 
vac xin 
tliin 

12/2022 

1 Thành ph V€ing Tàu 3.218 18.805 8.648 7.844 3 .922 10.864 7.941 .61f8 7.44 16.589 16.491 11.765 

2 Huyn Châu Drc 18.657 9.739 3.321 3.731 1.866 4446 5.293 3.321 3.731 8.614 7.052 5.597 

3 ThànhphiBàRja 
:

14.492 7.225 2.919 2.898 1.44k 3953 3.272 2.919 2.898 6.191 5.818 4.348 

4 Thj xA P1iü M9 26.464 14.545 3.980 5.293 2.646 7704 6.41 3.980 5.293 10.82 1 9.273 7.939 

5 HuynLongDisn 17.770 11.715 724 3.554 1.777 8567 3.148 724 3.554 3.872 4.278 5.331 

6 Huyn DtDó 9.642 5.918 831 1.928 964 3369 2.549 831 1.928 3.380 2.760 2.893 

7 Huyn Xuyén Mc S.444 9.987 0 0 0 5324 4.663 0 0 4.663 0 0 

8 HuynCônDão 87 1.101 0 0 0 774 327 0 0 327 0 0 

Tng 1 74 14 79.035 20.423 25.249 12.624 45.001 34.034 20.423 25.249 544457 45.672 37.873 

Tng nhu cu cho tré 5-11 tu&: 138.002 1iu. 
Ghi chi: (*) !t4zu  cdu vdc xin tháng 9-10/2022 bao gm: 3.000 lku vac xin Moderna và 51.457 11cu v4c xin 1flzer 



Nhi dIu vác xln tiêm (lu 2 miii cho tré em ta 12-17 tui 

Da phu'o'ng 
S tré em tu 12 
dn jirói 18 tui 

Si tré dã tiêm 
miii 3 

Du kin phãn bô 
vac XIfl tllang 9- 

10/2022 

Dykin phãn bô 
vc xiii thãng 

11/2022 

Dy'kiên phãn bô 
vic xin tháng 

12/2022 
1 ThànhphôViingTàu 31.448 3.483 18.531 6.290 3.145 

2 HuynChâuDtrc 13.846 660 9.032 2.769 1.385 

3 ThànhphBàRja 11.451 1.450 6.566 2.290 1.145 

4 ThjxãPhüM5 17.075 4.087 7.866 3.415 1.708 

5 HuynLongDin 15.953 3.710 7.457 3.191 1.595 

6 HuynDâtDó 7.882 1.011 4.506 1.576 788 

7 Huyn Xuyên Mc 14.160 1.345 8.567 2.832 1.416 

8 HuynCônDâo 909 153 483 182 91 

TONG 112.724 15.899 63.008 22.545 11.272 

Tong nhu cu cho tré 12-17 tui: 96.825 1iu. 
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