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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LÀO CAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-VP  
V/v tổ chức tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 tháng 02/2023 

TP. Lào Cai, ngày         tháng 02 năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin; 
- Trung tâm Y tế,  Bệnh viên đa khoa, Trung tâm Văn hóa, 
Thể thao - Truyền thông thành phố; 

- UBND các xã, phường. 
 

Tính đến ngày 09/12/2022 thành phố Lào Cai đã tiêm được 486.894 liều 

vắc xin trong đó số mũi 3 (nhắc lại lần 1 đạt) 98.1%, số mũi 4 (nhắc lại lần 2) 
đạt  98%, số trẻ em từ 5- dưới 12 tuổi tiêm mũi 2 đạt 95% số đối tượng đủ điều 

kiện tiêm. UBND thành phố Lào Cai đánh giá cao sự nỗ lực của các xã, phường 
trong việc tập trung chỉ đạo, vận động người dân, tổ chức tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên trước bối cảnh dịch bệnh ngày càng diễn 
biến phức tạp, đặc biệt việc mở cửa khẩu giao thương với Trung Quốc tiềm ẩn 

nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh, theo đó cần đẩy mạnh hơn nữa việc tiêm 
vắc xin, coi vắc xin là biện pháp chiến lược quan trọng nhất, quyết định trong 

phòng, chống dịch COVID-19. Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, tăng 
cường công tác tiêm phòng vắc xin Covid-19, Chủ tịch UBND thành phố yêu 
cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Trung tâm Y tế   

- Chỉ đạo các trạm Y tế tích cực, chủ động tham mưu cho UBND, Ban 

Chỉ đạo xã, phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng 
tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19. 

- Chủ động, kịp thời tham cho UBND thành phố, Ban Chỉ đạo thành phố 
các giải pháp, biện pháp để nâng cao tỷ lệ bao phủ vắc xin Covid-19 cho các 

nhóm đối tượng; đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu của UBND tỉnh giao. Chủ động 
liên hệ nguồn vắc xin từ Sở Y tế, phân bổ, linh hoạt điều tiết vắc xin giữa các xã, 

phường, tuyệt đối không để các địa phương thiếu vắc xin tiêm cho người dân. 

- Chỉ đạo các Trạm Y tế duy trì các điểm tiêm tại Trạm và phối hợp với 

các trường học đóng trên địa bàn tổ chức tiêm lưu động tại các Nhà trường khi 
có đề xuất.   

- Báo cáo kết quả về UBND thành phố ngay sau khi kết thúc đợt tiêm. 

2. Bệnh viện đa khoa thành phố 

- Chủ trì công tác đảm bảo an toàn trong tiêm chủng: Củng cố lại đội cấp 

cứu lưu động, chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực, xe cứu thương, thiết 
bị hỗ trợ cấp cứu sẵn sàng hỗ trợ các điểm tiêm ngay khi có yêu cầu. 

- Duy trì điểm tiêm của bệnh viện vào các ngày thứ 6 hàng tuần để tiêm 
cho các trường hợp bệnh lý nền, trì hoãn tiêm chủng… 



 

 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo   

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với Trung tâm Y tế tiếp tục tổ chức 
rà soát, thực hiện tiêm cho học sinh thuộc độ tuổi tiêm chủng từ 5 đến dưới 18 

chưa tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ. Hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho 
trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi  

- Chỉ đạo giáo viên tăng cường tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh về 
lợi ích của việc tiêm chủng, đồng thời hướng dẫn vận động phụ huynh đưa con 

em đi tiêm vắc xin phòng Covid-19. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao - 
Truyền thông 

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử và các 
phương tiện truyền thông để người dân đi tiêm vắc xin phòng Covid-19 đủ liều, 

đúng lịch tiêm. 

-Tiếp tục phối hợp với Y tế thành phố, Ban chỉ đạo các xã, phường duy trì  

công tác truyền thông để người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống 
dịch phù hợp, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác 

5. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

- Chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai quyết liệt các giải pháp tiêm vắc 

xin phòng COVID-19, đảm bảo không bỏ sót đối tượng trong diện cần được 
tiêm chủng, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người dân. Đặc biệt là đẩy nhanh tiến 

độ tiêm chủng cho người từ 5 đến 11 tuổi, hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3, 
mũi 4 cho người từ đủ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho người từ đủ 

12 đến 17 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.. 

- Chỉ đạo trạm y tế, các trường học đóng trên địa bàn phối hợp triển khai 
tiêm mũi 3 cho các nhóm trẻ từ 12-17 tuổi tại nhà trường; duy trì các điểm tiêm 

tại trạm y tế để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến tiêm. 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT: TU, HĐND TP; 
- Lãnh đạo UBND TP; 
- Sở Y tế; 
- Trung tâm KSBT tỉnh; 
- Lưu: VT, VP. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Ngô Vũ Quốc 
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