
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /UBND-TTYT        TP. Lạng Sơn, ngày       tháng 11  năm 2022 
V/v đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 trên địa bàn 

thành phố Lạng Sơn 

 

 

              Kính gửi:  

- Trung tâm Y tế thành phố; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố; 

- BCĐ phòng chống dịch COVID-19 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 đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện đẩy nhanh tiến 

độ tiêm như: Công văn số: 2231/UBND-VP ngày 29/8/2022 về việc 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; Công văn số 2275/UBND-VP ngày 

31/8/2022  về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 và tăng cường 

công tác phòng, chống dịch bệnh; Công văn số 2427/UBND-TTYT ngày 19/9/2022 

về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em đủ từ 5 đến 

dưới 18 tuổi trên địa bàn thành phố Lạng Sơn; Công văn số 2713/UBND-TTYT 

ngày 19/10/2022 về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ 

em từ đủ  5 đến dưới 17 tuổi trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.  

Tuy nhiên, qua quá trình theo dõi, đôn đốc, tình hình tiêm vắc xin vẫn chưa 

đạt theo kế hoạch. Tính đến 16h00 ngày 14/11/2022 tỷ lệ tiêm trên địa bàn thành 

phố như sau: Người dân >18 tuổi: Mũi 1 đạt 104,47%, Mũi 2 đạt 105,48%, mũi 3 

đạt 93,66%, mũi 4 đạt 101,05%; Trẻ từ 12-17 tuổi: Mũi 1 đạt 108,26%, Mũi 2 đạt 

102.11%, Mũi 3 đạt 68,55%; Trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi: Mũi 1 đạt 90,22%, mũi 2 

đạt 66,14% (Kèm theo bảng thực trạng mũi tiêm 7 ngày gần nhất). 

Các mũi tiêm sau thấp hơn mũi tiêm đầu đặc biệt là đối với trẻ từ 12-17 tuổi 

tiêm mũi 3 và trẻ từ 5-12 tuổi tiêm mũi 2 đang có tỷ lệ tiêm thấp nhất so với tỷ lệ 

tiêm của cả tỉnh. Trong khi đó số vắc xin tồn hiện nay đang còn nhiều: Vero là 780 

liều, fizer 0.3 ml là 1266 liều, fizer 0.2 ml là 1880 liều. Hiện nay, UBND thành phố 

vẫn thực hiện duy trì điểm tiêm hàng ngày cho các độ tuổi từ 05 tuổi trở lên tại 

Trung tâm Y tế thành phố. UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm 

túc quán triệt thực hiện các nội dung sau: 
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1. Trung tâm Y tế thành phố:  

Tổ chức tiêm phòng vắc xin COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, 

Sở Y tế Lạng Sơn. Phối hợp chặt chẽ với Ngành giáo dục trên địa bàn đẩy nhanh 

tiến độ tiêm phòng vắc xin cho trẻ em, đảm bảo các em được tiếp cận vắc xin được 

thuận lợi và nhanh chóng; đồng thời thực hiện tốt an toàn trong tiêm chủng. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố:  
Chỉ đạo các đơn vị trường học thuộc thẩm quyền quản lý khẩn trương rà 

soát, vận động trẻ em (Từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, từ đủ 12 tuổi đến 15 tuổi) đi 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo kế hoạch, thông báo của Trung tâm Y tế 

thành phố, trạm y tế các xã, phường. Phối hợp với cơ quan y tế địa phương tạo điều 

kiện để trẻ được tham gia tiêm chủng đúng lịch, tránh để lãng phí vắc xin.  

Tăng cường tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh về công tác tiêm vắc xin 

phòng COVID-19, về hiệu quả, lợi ích của việc tiêm vắc xin COVID-19. Phấn đấu 

đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin cao nhất cho học sinh trong diện tiêm phòng COVID-19. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa- Thể thao thành phố:  
Phối hợp với Trung tâm Y tế và BCĐ phòng chống dịch COVID-19 các xã, 

phường thực hiện các hoạt động truyền thông tới người dân trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở về lợi ích tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19. Tổ chức giám sát việc thực hiện công tác truyền thông. 

4. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các phường, xã:  

- Có trách nhiệm trong việc đôn đốc, chỉ đạo công tác phòng chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn, trong đó công tác tiêm vắc xin phòng chống dịch COVID-19 

phải đặt lên hàng đầu.  

- Hiện nay một số người dân còn có tâm lý chủ quan, thờ ơ, không chủ động 

đi tiêm phòng, mặc dù Trung tâm Y tế thành phố vẫn đang tổ chức duy trì các điểm 

tiêm. Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 các phường, xã cần tăng cường hơn nữa 

công tác vận động tuyên truyền người dân đến tiêm, thiết lập các đội tuyên truyền 

lưu động, vận động tiêm chủng đến từng địa bàn khu dân cư để người dân tham gia 

tiêm chủng đầy đủ.  

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành 

phố về tỷ lệ tiêm vắc xin phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn các phường, xã. 

 UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- C, PCVP; 

- Trang TTĐT; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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THỰC TRẠNG SỐ MŨI TIÊM TRONG 7 NGÀY GẦN NHẤT 

 

Thời gian Tổng số mũi tiêm 

được trong ngày 

Ghi chú 

Ngày 08/11/2022 251 Trẻ 12-17: 3 liều, >18: 248 liều 

Ngày 09/11/2022 107 Trẻ 12-17: 2 liều, >18: 105 liều 

Ngày 10/11/2022 226 Trẻ 12-17: 2 liều, >18: 224 liều 

Ngày 11/11/2022 110 Trẻ 12-17: 3 liều, >18: 207 liều 

Ngày 12/11/2022 147 Trẻ 5-12: 80 liều, Trẻ 12-17: 0 liều, 

>18: 67 liều 

Ngày 13/11/2022 41 Trẻ 12-17: 2 liều, >18: 39 liều 

Ngày 14/11/2022 113 Trẻ 5-12: 38 liều, Trẻ 12-17: 02 liều, 

>18: 73 liều 
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