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             Kính gửi: 
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         - Công an thành phố;  

         - Trung tâm Y tế thành phố; 

         - UBND các phường, xã. 

   

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tăng cường công tác tiêm vắc-xin phòng COVID-19 và điều trị 

những trường hợp nhiễm vi-rút SARS-CoV-2; Công văn số 1332/VP-KGVX 

ngày 31/3/2022 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Chỉ 

thị số 11-CT/TU ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Để tăng cường công tác chăm sóc, điều trị, quản lý những trường hợp 

nhiễm, nghi nhiễm COVID-19; tập trung mọi nguồn lực nhằm hoàn thành việc 

tiêm vét, tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi 

và chuẩn bị lập kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan triển 

khai thực hiện các nội dung sau:  

1. Trung tâm Y tế thành phố 

- Phối hợp với UBND các phường, xã rà soát thống kê các trường hợp 

thuộc diện tiêm chủng trên địa bàn chưa tiêm chủng (bao gồm các nhóm từ 18 

tuổi trở lên, từ 12 đến dưới 18 tuổi); khẩn trương tổ chức thực hiện tiêm vét, tiêm 

mũi 3 cho các đối tượng nguy cơ trên địa bàn; đảm bảo 100% các trường hợp đã 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 phải được cập nhật lên Hệ thống phần mềm 

Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Xây dựng kế hoạch tiêm chủng cho trẻ 

em từ 05 đến dưới 12 tuổi ngay khi có vắc xin và kế hoạch của Sở Y tế. 

- Triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp chăm sóc, điều trị, 

quản lý những trường hợp nhiễm, nghi nhiễm vi-rút SARS-CoV-2 trên địa bàn 

theo hướng dẫn của ngành y tế. Chủ động rà soát, củng cố năng lực hệ thống y tế 

các cấp, không để xảy ra tình trạng quá tải, bị động; tuyệt đối không để người 

dân sau khi có kết quả dương tính với vi-rút SARS-CoV-2 không được tiếp cận 

với các dịch vụ y tế, không được cấp phát thuốc, không được quản lý, theo dõi 

sức khỏe.  
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- Hướng dẫn UBND các xã, phường rà soát, lập danh sách, thống kê 

người thuộc nhóm nguy cơ cao, hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ trên 

địa bàn và tổ chức tiêm cho các đối tượng nguy cơ; hướng dẫn tổ chức test 

nhanh kháng nguyên, nhằm phát hiện sớm ca bệnh F0, theo dõi và kịp thời 

chuyển cơ sở thu dung điều trị, sử dụng thuốc kháng virus, không để bệnh diễn 

biến nặng mới chuyển. Báo cáo kết quả thực hiện việc tổng hợp báo cáo theo 

mẫu và báo cáo cho về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo quy định tại Kế 

hoạch số 131/KH-UBND ngày 06/4/2022 của UBND thành phố về quản lý, bảo 

vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.  

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác quản 

lý chất thải y tế phát sinh do cách ly, điều trị người nhiễm vi-rút SARS-CoV-2 

tại nhà, tại các cơ sở y tế theo quy định. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố thực hiện công tác quản 

lý chất thải y tế phát sinh do cách ly, điều trị người nhiễm vi-rút SARS-CoV-2 

tại nhà, tại các cơ sở y tế theo quy định. Phải kiểm soát tốt công tác quản lý chất 

thải, bảo đảm không phát tán mầm bệnh trong quá trình phân loại, thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải phát sinh từ các trường hợp F0 quản lý tại nhà, vừa giữ 

an toàn  về tăng cường công tác quản lý chất thải. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

Tăng cường công tác tuyên truyền về việc tiêm vắc-xin phòng COVID-

19; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch và công tác chăm sóc, điều trị, 

quản lý những trường hợp nhiễm, nghi nhiễm vi-rút SARS-CoV-2. Nội dung, 

phương pháp tuyên truyền phải làm cho người dân hiểu rõ về diễn biến dịch 

phức tạp, nguy cơ lây lan, tính chất nguy hiểm, thông tin về lợi ích của tiêm 

chủng, hướng dẫn theo dõi sau tiêm chủng; tuân thủ hướng dẫn, quy định về xét 

nghiệm, khai báo y tế, cách ly, theo dõi y tế, chăm sóc, điều trị và quản lý chặt 

chẽ người nhiễm vi-rút SARS-CoV-2 theo hướng dẫn của ngành y tế. 

4. Công an thành phố 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình xác minh, xác thực thông tin tiêm 

chủng vắc-xin phòng COVID-19 trên nền tảng tiêm chủng COVID-19 với cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế thực hiện có hiệu quả chiến dịch làm sạch 

dữ liệu tiêm chủng và kết nối thông tin tiêm vắc-xin của công dân với cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư. 

- Tiếp tục thực hiện đảm bảo an ninh, trật tự tại các địa điểm tiêm vắc-xin 

trên địa bàn. 

5. UBND các phường, xã 

- Rà soát lập danh sách tất cả các trường hợp chưa tiêm vắc-xin, đặc biệt 

là nhóm người trên 50 tuổi, người có bệnh lý nền, phụ nữ trong thời kỳ mang 
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thai… các trường hợp chưa đủ thời gian tiêm hoặc hoãn tiêm phải bổ sung ngay 

khi đủ điều kiện, theo phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” 

(bao gồm các nhóm từ 18 tuổi trở lên, từ 12 đến dưới 18 tuổi và từ 5 đến dưới 12 

tuổi), thống kê theo biểu mẫu Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 06/4/2022 của 

UBND thành phố về quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19 

trên địa bàn thành phố Lạng Sơn để đảm bảo tính khoa học, chính xác. 

- Phối hợp với ngành y tế hướng dẫn, tuyên truyền, vận động Nhân dân 

trên địa bàn về lợi ích của việc tiêm chủng vắc-xin và các biện pháp chăm sóc, 

điều trị, quản lý những trường hợp nhiễm, nghi nhiễm vi-rút SARS-CoV-2; việc 

thu gom, quản lý chất thải phát sinh từ các trường hợp F0 điều trị tại nhà bảo 

đảm thực hiện đúng theo hướng dẫn của ngành y tế, hạn chế dịch lây lan trong 

cộng đồng.  

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế (b/c); 

- TT Thành ủy; 

- CT, PCT UBND TP; 

- CPVP, CVVP; 

- Trang TTĐT thành phố; 

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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