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THÀNH PHỐ LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /UBND-VP 

V/v thực hiện Thông báo số 

468/TB-UBND của UBND 

tỉnh tại buổi kiểm tra công tác 

tiêm vắc xin phòng Covid-19 

trên địa bàn thành phố    

TP. Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa - Thông tin; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao; 

- UBND các phường, xã. 

 

 Thực hiện Thông báo số 468/TB-UBND ngày 25/8/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh 

tại buổi kiểm tra công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn, UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện như sau: 

 1. Trung tâm Y tế thành phố 

- Tổ chức tốt công tác tiêm vắc xin (bố trí bàn khám sàng lọc, bàn tiêm, vị 

trí theo dõi sau tiêm…) một cách an toàn, khoa học, hợp lý, linh hoạt, hiệu quả 

để mọi đối tượng được tiêm kịp thời, thuận lợi, không phải chờ đợi lâu. 

- Tổ chức các điểm tiêm vắc xin cố định, thường xuyên, thuận lợi cho mọi 

người dân có thể tiêm được trong các ngày trong tuần; xem xét bố trí tiêm lưu 

động tại nhà cho những người đi lại khó khăn không thể đến hoặc không có điều 

kiện đến nơi tiêm tập trung để mọi đối tượng được tiêm kịp thời, đúng quy định. 

- Chủ động nghiên cứu, đề xuất đảm bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị, vật 

tư y tế chuẩn bị sẵn sàng cho công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung và 

phòng, chống dịch COVID-19 nói riêng. 

- Tăng cường chỉ đạo, giám sát, hướng dẫn chuyên môn thường xuyên 

cho trạm y tế các phường, xã đảm bảo công tác khám chữa bệnh, nhằm tiếp tục 

nâng cao chất lượng chuyên môn, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe 

của Nhân dân. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các phường xã phấn đấu hoàn 

thành việc tiêm mũi 4 cho các đối tượng chỉ định trên 18 tuổi, mũi 3 cho trẻ em 

từ 12 - 17 tuổi và mũi 2 cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi xong trước ngày 31/8/2022. 

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

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích, hiệu quả, quyền và trách 

nhiệm của người dân đối với việc tiêm vắc xin, các biện pháp phòng, chống dịch 
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COVID-19 đến mọi tầng lớp Nhân dân để nâng cao ý thức cảnh giác dịch có thể 

bùng phát trở lại, không được lơ là, chủ quan. 

- Tăng cường truyền thông, thông tin trên các trang thông tin điện tử, 

trang mạng xã hội zalo, facebook,… ; chủ động phối hợp với ngành Y tế đẩy 

mạnh thông tin, tuyên truyền về hiệu quả, lợi ích của việc tiêm vắc xin và các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để khuyến khích, hướng dẫn người dân 

tích cực tham gia tiêm vắc xin và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch để 

bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. 

 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các đơn vị trường học tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh về 

công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19, các biện pháp phòng, chống dịch, 

hướng dẫn cho học sinh các dấu hiệu mắc COVID-19 để phòng, tránh lây 

nhiễm.  

- Chỉ đạo các đơn vị trường học khẩn trương rà soát, lập danh sách học 

sinh thuộc độ tuổi tiêm chủng từ 5 đến dưới 15 tuổi chưa tiêm chủng hoặc tiêm 

chủng chưa đầy đủ, phối hợp với ngành Y tế tổ chức tiêm tại trường học hoặc tại 

nhà văn hóa, trạm y tế cho phù hợp, bảo đảm an toàn. 

4. UBND các phường, xã 

- Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong 

công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19; phải kích hoạt lại 

Tổ COVID cộng đồng để tuyên truyền công tác tiêm vắc xin, rà soát các đối 

tượng từ 5 tuổi trở lên chưa được tiêm, tiêm chưa đủ liều không để bỏ sót đối 

tượng chưa được tiêm và đối tượng tiêm chưa đủ liều vắc xin…  

- 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. 

- Chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế, phòng Giáo dục và Đào tại và  

các đơn vị liên quan phấn đấu hoàn thành việc tiêm mũi 4 cho các đối tượng chỉ 

định trên 18 tuổi, mũi 3 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi và mũi 2 cho trẻ em từ 5 - 11 

tuổi trên địa bàn thành phố xong trước ngày 31/8/2022. 

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị thành phố, UBND các phường, xã 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND Tỉnh (b/c); 

- TT Thành ủy;     

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- C, PCVP; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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