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TỈNH ỦY BÌNH DƯƠNG 

VĂN PHÒNG 

* 

Số 51-TB/VPTU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

     Bình Dương, ngày 13 tháng 8 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh về tình hình 

triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho chuyên gia nước ngoài 

trên địa bàn tỉnh 

----- 

 

Tại cuộc họp sáng ngày 13/8/2021, sau khi nghe Sở Ngoại vụ báo cáo tình hình 

triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho chuyên gia nước ngoài trên địa bàn tỉnh 

và ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí 

thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 tỉnh đã kết luận và chỉ đạo như sau: 

1. Trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đề 

nghị các cơ quan, đơn vị phải gia tăng cường độ làm việc, nâng cao năng lực và chất 

lượng phục vụ, đảm bảo hiệu quả công việc, thực thi nhiệm vụ có trách nhiệm, đảm 

bảo các qui định của pháp luật, tiến độ thời gian và hành vi, ứng xử khi tổ chức tiêm 

vắc-xin phòng Covid-19 cho chuyên gia nước ngoài. 

2. Một số yêu cầu đối với việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho chuyên gia 

nước ngoài: 

- Về số lượng vắc-xin: Tỉnh đảm bảo cung cấp đủ vắc-xin cho chuyên gia nước 

ngoài theo danh sách đã cung cấp; riêng đối với 17.000 liều vắc-xin Sinopharm 

(Trung Quốc), ngành Y tế tổ chức phân bổ cho phù hợp để tiêm cho chuyên gia nước 

ngoài, đảm bảo đúng đối tượng theo quy định. 

- Về giao nhận vắc-xin: Đề nghị các đơn vị phối hợp chuẩn bị kỹ số lượng vắc-

xin trong ngày hôm trước để sẵn sàng cho việc tiêm vào sáng ngày hôm sau, đảm 

bảo chu đáo, nề nếp, để lại ấn tượng tốt đối với chuyên gia nước ngoài. 

- Về địa điểm tiêm vắc-xin: Thống nhất tiêm vắc-xin cho chuyên gia nước ngoài 

tại 02 bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex (Thành phố Thuận An) và 

Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước (Thị xã Bến Cát). Đề nghị mỗi Bệnh viện, bố trí thêm 

một khu vực tiêm bên cạnh khu vực tiêm hiện có để đảm bảo thời gian hoàn thành 

việc tiêm vắc xin cho chuyên gia nước ngoài; Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 

(CDC) tổ chức huy động lực lượng cho nhiệm vụ tiêm vắc-xin tại hai Bệnh viện trên. 
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- Về điều hành tiêm vắc-xin tại hai Bệnh viện được thực hiện như sau: 

+ Đối với lực lượng tiêm vắc-xin thuộc thẩm quyền quản lý của Trung tâm 

kiểm soát bênh tật tỉnh (CDC), giao hai Bệnh viện chủ trì, điều hành việc tiêm chủng. 

+ Trường hợp phải huy động lực lượng Y tế tư nhân, Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật tỉnh (CDC) báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh xem xét, 

quyết định. 

- Để triển khai việc tiêm vắc-xin hoàn thành trước 30/8/2021, giao Sở Ngoại 

vụ chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa 

khoa Quốc tế Becamex và Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước tổ chức triển khai thực 

hiện, đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ. 

3. Sở Ngoại vụ phối hợp với Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu công 

nghiệp tỉnh thông báo, thống nhất với các đối tượng và lãnh đạo các đối tượng được 

tiêm vắc-xin về yêu cầu phải có giấy xét nghiệm Covid-19 Âm tính theo quy định 

và phải còn hiệu lực để đủ hồ sơ đi qua các chốt kiểm soát và vào các cơ sở y tế thực 

hiện tiêm chủng.  

Riêng đối việc di chuyển qua các chốt kiểm soát, đề nghị Sở Ngoại vụ phối hợp 

với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cùng với các đơn vị liên quan tổ chức 

phân vùng để bố trí xe đưa đón chuyên gia nước ngoài cho phù hợp; đồng thời, có 

phân chia khung thời gian cho các đối tượng đến tiêm chủng, đảm bảo không để ùn 

ứ số lượng lớn, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh tại cơ sở tiêm chủng.  

4. Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

(CDC) theo dõi tình hình tiêm vắc-xin cho chuyên gia nước ngoài, báo cáo tiến độ 

cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh để xem xét, chỉ đạo. 

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư 

Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, 

Văn phòng Tỉnh ủy xin thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, 

- Sở Y tế, CDC tỉnh, 

- Sở Ngoại vụ, 

- Sở Công Thương, 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

- Ban Quản lý các KCN Bình Dương, 

- Tổng Công ty Becamex 

- Lưu VPTU (g+pdf), 

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
Bùi Minh Thạnh 
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