
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /UBND-KGVX  Lạng Sơn, ngày     tháng 01 năm 2022 

V/v thần tốc tiêm vắc xin và 

đẩy mạnh các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19 

 
        Kính gửi:      

- Các Sở, ngành: Y tế, Tài chính, Thông tin và Truyền 

  thông, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các 

  huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công điện số 28/CĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thần tốc tiêm vắc xin và đẩy mạnh thực hiện các biện pháp 

phòng COVID-19; Công điện số 55/CĐ-BYT ngày 11/01/2022 của Bộ Y tế về 

việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; xem xét Công 

văn số 86/CAT-PC06 ngày 10/01/2022 của Công an tỉnh về việc báo cáo số liệu 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố 

Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm, quyết liệt các giải pháp phòng, chống 

dịch theo đúng các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 

quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, nhất là biện pháp 5K và đặc biệt là 

nâng cao ý thức người dân bảo vệ sức khỏe cho chính mình, cho gia đình mình, 

cho cộng đồng và các biện pháp ứng phó với biến chủng mới Omicron, tuyệt đối 

không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; tăng cường việc điều trị tại nhà theo 

hướng dẫn kỹ lưỡng, chặt chẽ của Bộ Y tế đối với người nhiễm COVID-19 nhẹ 

và không có triệu chứng. 

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh việc tổ chức thực hiện thần 

tốc hơn nữa chiến dịch tiêm vắc xin, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế và mục tiêu của Chính phủ đề ra; tổ chức các điểm tiêm 

lưu động, bố trí tiêm tại nhà cho những người đi lại khó khăn không thể đến nơi 

tiêm tập trung. Hoàn thành tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên và 

liều bổ sung, liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên trong tháng 01/2022.  

Thành lập các Tổ rà soát cấp xã (gồm cán bộ: công an, y tế, phụ nữ,…) để 

tiến hành rà soát các đối tượng chưa được tiêm, không để bỏ sót đối tượng chưa 

được tiêm và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vắc xin; sau khi rà soát, khẩn 

trương tiêm đủ liều cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên bảo đảm an toàn, hiệu 

quả trong tiêm vắc xin phòng COVID-19.  

Những địa bàn không đủ lực lượng để tổ chức khám, chữa bệnh COVID-

19, tiêm vắc xin phòng COVID-19 và nhất là lực lượng y tế cơ sở để triển khai 
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tăng cường điều trị tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế thì báo cáo ngay cho cấp 

có thẩm quyền để tiến hành điều động lực lượng hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời. 

2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố trên cơ sở số liệu do Công an tỉnh thống kê, xác định cụ thể các đối 

tượng chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh để xây dựng kế 

hoạch cụ thể, tăng cường các biện pháp nhằm tiêm vắc xin phòng COVID-19 

được hết các đối tượng đủ điều kiện trong thời gian sớm nhất, theo đúng chỉ đạo 

của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 03/TB-UBND ngày 08/01/2022. 

Quản lý, bảo vệ tối đa các đối tượng nguy cơ cao (người già, người có 

bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai) bảo đảm được tiêm đủ 

liều vắc xin, được tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh nhất, tốt nhất ngay tại địa 

bàn cấp xã. 

3. Giao Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an 

tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các 

huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phối hợp tập trung, huy 

động mọi nguồn lực cho công tác tiêm chủng; bố trí kinh phí, cơ sở vật chất, 

trang thiết bị, nhân lực và vật tư tiêm chủng để triển khai tiêm vắc xin phòng 

COVID-19; đẩy mạnh việc sử dụng ứng dụng quản lý tiêm chủng COVID-19 và 

cập nhật thường xuyên số liệu về đối tượng tiêm chủng, số liều vắc xin sử dụng; 

tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền về lợi ích của tiêm vắc xin để người dân tham 

gia tiêm đầy đủ, không chờ đợi, lựa chọn vắc xin, bảo đảm sử dụng vắc xin hiệu 

quả, đặc biệt có biện pháp phù hợp đối với các trường hợp có chỉ định tiêm 

nhưng chưa tiêm, trốn tránh việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn.  

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy;     

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch 

  COVID-19 tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CV, ĐV trực thuộc;  

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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