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V/v khẩn trương đẩy nhanh công 

tác tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 

 
        Kính gửi:      

- Trung tâm Y tế thành phố; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

 

Qua tổng hợp số liệu tiêm chủng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, tính 

đến ngày 14/8/2022, đối với tỷ lệ tiêm liều nhắc lại (mũi 3) đối với trẻ em từ 12-

17 tuổi là 30,1%; tỷ lệ tiêm từ đủ 5 đến dưới 12 tuổi mũi 1 là 58.65% và tỷ lệ 

tiêm mũi 2 là 25,21%. So sánh với các huyện trong tỉnh, tính đến thời điểm hiện 

tại trên địa bàn thành phố đang có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất trong tỉnh. Để đẩy 

nhanh tốc độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, thực hiện tốt công tác 

phòng chống dịch, UBND thành phố chỉ đạo như sau: 

1. Trung tâm Y tế thành phố: Tập trung đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm 

vắc xin, trong đó: Hướng dẫn tiêm an toàn, khoa học và cụ thể cho từng nhóm 

đối tượng. Chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng các điều kiện vật tư, trang thiết bị y tế, 

nhân lực cho công tác tiêm chủng đảm bảo hiệu quả. Kịp thời phối hợp với các 

đơn vị liên quan, UBND các phường, xã cung cấp thông tin, truyền thông, định 

hướng công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố: 

Thông tin tiêm chủng, thời gian tiêm đảm bảo cho công tác tuyên truyền đến 

Nhân dân. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tăng cường công tác tuyên truyền đến 

cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh là đối tượng trẻ từ 5 đến 

dưới 15 tuổi chưa tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ về tác dụng, lợi ích 

của việc tiêm chủng, những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng và trách nhiệm 

bảo đảm quyền được tiêm chủng của trẻ em để tạo sự đồng thuận; vận động các 

em và phụ huynh, người chăm sóc trẻ đưa con em đi tiêm chủng phòng COVID-

19 đầy đủ, kịp thời. Phối hợp với ngành y tế thực hiện phương án tiêm chủng 

bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh. 

3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao: Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế 

tăng cường thông tin, tuyên truyền đến người dân với các nội dung: Địa điểm 

tiêm chủng, thời gian thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, về lợi ích, 

hiệu quả của tiêm vắc xin,…; quy định về gian tiêm và mối nguy hại của việc 

không đi tiêm phòng vắc xin kịp thời, đầy đủ.  



4. UBND các phường, xã: 

Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về tiêm vắc xin, lợi ích, hiệu 

quả của vắc xin; tăng cường thời lượng tuyên truyền trên hệ thống loa truyền 

thanh cơ sở, các cuộc họp thôn, khối phố...; cảnh báo về các biến thể mới và 

hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe sau nhiễm COVID-19. Khẩn trương 

huy động các đoàn thể phường, xã, tổ COVID cộng đồng “Đi từng ngõ, gõ từng 

nhà, rà từng đối tượng” vận động người dân tiêm vắc xin phòng COVID-19; tổ 

chức các đội tuyên truyền, vận động tiêm vắc xin đến từng địa bàn dân cư. Công 

khai các điểm tiêm chủng trên địa bàn (địa chỉ, người phụ trách, thông tin liên 

hệ) và thông tin đến người dân để người dân biết và đi tiêm chủng kịp thời. 

Đây là nhiệm vụ cấp bách đảm bảo cho công tác phòng chống dịch hiệu 

quả, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, UBND các phường, xã nghiêm túc 

triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- C, PCVP, CV;    

- Trang TTTĐT; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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