
SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:           /KSBT-GDSK 

V/v tăng cường truyền thông tiêm  

vắc xin phòng COVID-19  

 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày    tháng 6 năm 2022 

 

 

Kính gửi:   

 - UBND các huyện/thị xã/thành phố; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh BR-VT. 

 

Hiện nay, tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh BR-VT 

còn chậm so với kế hoạch đề ra. Tính đến ngày 07/6/2022, người từ 18 tuổi trở lên 

đã tiêm mũi 1 là 108,95%, tiêm mũi 2 là 103,94%, tiêm mũi 3 là 96,49%, tiêm mũi 

4 là 1,51%. 

Trước tình hình trên, tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình tiếp nhận, sử dụng 

vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Công Vinh – Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 tỉnh đã giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cung 

cấp nội dung truyền thông về tiêm vắc xin mũi tăng cường (mũi 3, mũi 4) để các 

sở, ban, ngành hỗ trợ tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác tiêm chủng 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh kính đề nghị chính quyền các cấp; các sở, 

ban, ngành phối hợp cùng ngành Y tế triển khai các hoạt động truyền thông thông 

qua mạng lưới phát thanh cơ sở; mạng lưới thông tin nội bộ; trên Website và bảng 

điện tử tại cổng ra vào các cơ quan, đơn vị... về vai trò của mũi tiêm tăng cường 

vắc xin phòng COVID-19 để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích 

cực tham gia tiêm chủng.  

Rất mong lãnh đạo các sở, ban, ngành quan tâm, chỉ đạo thực hiện nhằm 

nâng cao hiệu quả công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 của tỉnh, ngăn chặn sự 

bùng phát trở lại của dịch bệnh, góp phần bảo vệ sức khỏe cho cộngđồng. 

Trân trọng./. 

(Đính kèm bài truyền thông và nội dung chạy chữ trên bảng điện tử) 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Y tế (báo cáo); 

- BGĐTT KSBT; 

- Khoa BTN-KST-CT; 

- Lưu: VT, GDSK. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Lên 
 


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2022-06-20T10:15:34+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Nguyễn Văn Lên<lennv.ttksbt@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-20T10:17:34+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT<ttksbt@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-20T10:17:40+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT<ttksbt@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-20T10:18:11+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT<ttksbt@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




