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     Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện, 

- Các cơ quan TMGV Huyện ủy, 
- Các chi, đảng bộ trực thuộc đảng bộ huyện, 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội 
huyện, 

- Các cơ quan, ban ngành huyện. 
 
 

 Trong thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, địa phương; đặc biệt là các cơ 

quan, đơn vị chức năng đã tập trung triển khai công tác tiêm phòng vắc xin phòng 

Covid-19 cho các nhóm đối tượng. Kết quả tiêm vắc xin đã góp phần quan trọng 

trong việc kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện, nhất là giảm thiểu 

tình trạng bệnh chuyển nặng, nhập viện và tử vong, tạo điều kiện để phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội.  

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát do vậy xuất hiện tâm 

lý chủ quan của người dân; nhiều người dân sau khi tiêm vắc xin mũi cơ bản hoặc 

đã từng mắc COVID-19 đang có tư tưởng chủ quan, lơ là trong việc áp dụng các 

biện pháp phòng bệnh, nhất là chưa tham gia tích cực vào việc tiêm vắc xin mũi 3, 

mũi 4, kể cả tiêm vắc xin cho trẻ em. Tại tỉnh Lào Cai cũng như tại huyện Bảo 

Yên, tình hình dịch bệnh cũng đang có xu hướng gia tăng. Mặc dù trong thời gian 

qua, Thường trực Huyện ủy, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của huyện đã 

quyết liệt chỉ đạo đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các nhóm 

đối tượng trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, kết quả tiêm vắc xin phòng COVID-19 

tính đến hết ngày 22/8/2022 đạt rất thấp. Cụ thể: 

- Nhóm đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi: xã Xuân Hòa: M1: 924/1296 đạt 

71,3%, M2: 331/1296 đạt 25,5%; xã Tân Dương: M1: 445/542 đạt 82,1%, M2: 

154/542 đạt 28,4%; xã Việt Tiến: M1: 256/307 đạt 83,4%, M2: 92/307 đạt 30,0%; 

thị trấn Phố Ràng: M1: 1119/1275 đạt 87,8%, M2: 539/1275 đạt 42,3%; xã Điện 

Quan: M1: 522/633 đạt 82,5%, M2: 308/633 đạt 48,7%...;  

- Nhóm đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi: xã Xuân Hòa: mũi nhắc lại 

300/1075 đạt 27,9%; xã Điện Quan: mũi nhắc lại 154/584 đạt 26,3%; xã Tân 

Dương: mũi nhắc lại 97/304 đạt 31,8%; 

- Nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên: số chưa được tiêm M3, M4 còn cao 

như: xã Bảo Hà: M3: 4615/6736 còn 2124; M4: 1644/6736 đạt 24,4%; xã Vĩnh 
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Yên: M3: 1928/3335 còn 1407; M4: 184/3335 đạt 5,5%; xã Kim Sơn: M3: 

2654/4203 còn 1549; M4: 146/4203 đạt 3,5%; xã Điện Quan: M3: 1234/2324 còn 

1090; M4: 103/2324 đạt 4,4%; xã Cam Cọn: M3: 1149/3229 còn 1095; M4: 

152/3229 đạt 4,7%...Và một số cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành, doanh nghiệp, 

UBND các xã chưa thực hiện báo cáo kết quả tiêm của cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động. 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khó 

lường và đã bùng phát trở lại tại một số quốc gia; Việt Nam vẫn tiếp tục ghi nhận 

các biến thể mới BA.4 và BA.5 và dịch bệnh vẫn có nguy cơ gia tăng bùng phát trở 

lại. Tiêm chủng là một trong những biện pháp hiệu quả nhất, có ý nghĩa chiến lược 

trong phòng, chống dịch bênh Covid-19. Để tiến độ tiêm các mũi vắc xin phòng 

Covid-19 được đẩy nhanh, đảm bảo theo kế hoạch củatỉnh, huyện; đặc biệt là nâng 

cao việc phòng bệnh cho các nhóm đối tượng có nguy cơ cao (người mắc bệnh 

nền, suy giảm miễn dịch…) và nhằm duy trì bền vững thành quả phòng chống dịch 

của cả hệ thống chính trị, tạo điều kiện tập trung phát triển kinh tế - xã hội; Thường 

trực Huyện ủy chỉ đạo: 

1. Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn; Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực 

thuộc Đảng bộ huyện; Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện 

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt người 

đứng đầu với công tác tiêm chủng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, của tỉnh, huyện.  

- Tập trung lãnh đạo quyết liệt đối với các ban, ngành đoàn thể; các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm việc tiêm phòng Covid-19 để đảm bảo không 

bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người dân. 

- Xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể, rõ ràng cho từng đối tượng ở từng 

địa bàn; biểu dương, khen thưởng đối với các đơn vị, địa phương thực hiện tốt và 

có hình thức kỷ luật đối với các đơn vị, địa phương không đạt chỉ tiêu. 

- Địa phương, đơn vị nào không thực hiện nghiêm các quy định, để chậm 

tiến độ, tỷ lệ tiêm thấp làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của huyện thì đồng chí Bí 

thư, đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải 

chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy và quy 

định của pháp luật.  

- Rà soát, thống kê danh sách cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc 

đơn vị đủ điều kiện nhưng chưa tiêm đủ các mũi nhắc lại theo quy định; nhắc nhở, 

đôn đốc đi tiêm kết thúc trong tháng 8/2022, lấy kết quả tiêm vắc xin theo quy 

định làm tiêu chí xét thi đua, khen thưởng năm 2022. 

2. Ủy ban nhân dân huyện 

Triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin 

phòng Covid-19, không bỏ sót đối tượng trong diện cần được tiêm chủng, tăng tỷ 
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lệ bao phủ vắc xin cho người dân. Hoàn thành tiến độ tiêm chủng cho các nhóm 

đối tượng trong tháng 8/2022 và báo cáo kết quả về Thường trực Huyện ủy trước 

31/8/2022.  

3. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội  

 Tập trung chỉ đạo, giao trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức thành viên, huy 

động lực lượng phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, chính quyền địa 

phương rà soát, xác minh thông tin, nắm chắc danh sách đến từng đoàn viên, hội 

viên và từng đối tượng cần tiếp trên địa bàn để hỗ trợ triển khai chiến dịch tiêm vắc 

xin phòng Covid-19 bảo đảm không bỏ sót đối tượng thuộc diện chỉ định tiêm mà 

không được tiêm chủng. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên 

và Nhân dân về lợi ích phòng bệnh của vắc xin phòng Covid-19, vận động người 

dân tích cực tham gia tiêm chủng và đưa con em mình đi tiêm chủng vắc xin theo 

kế hoạch và hướng dẫn của ngành y tế. 

4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy  

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan 

truyền thông, báo chí trên địa bàn huyện, hệ thống tuyên giáo từ huyện đến cơ sở 

đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 thuộc 

các nhóm đối tượng.  

- Chỉ đạo tăng cường thời lượng phát sóng, thường xuyên đăng tin bài tuyên 

truyền về công tác tiêm chủng, chú trọng tuyên truyền về lợi ích, tính an toàn của 

vắc xin phòng Covid-19, đối tượng thuộc diện tiêm, thời gian, địa điểm tiêm... để 

đông đảo người dân trong huyện biết, chủ động, tích cực tham gia tiêm chủng đạt 

hiệu quả cao nhất.  

5. Ban Tổ chức Huyện ủy 

Theo dõi, căn cứ vào kết quả tiêm phòng Covid-19 của các cơ quan, đơn vị 

có các nhóm đối tượng đủ điều kiện tham gia tiêm phòng Covid-19 và các cơ quan 

chức năng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trong công tác tiêm phòng Covid-19 để 

làm căn cứ đánh giá, phân xếp loại tổ chức xây dựng Đảng, đảng viên trong năm 

2022. 

Đây là nội dung quan trọng, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 
- TT Huyện ủy, 
- Lãnh đạo, CVTH VPHU, 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ  

BÍ THƯ 
 

 
 
 

 
Nguyễn Anh Chuyên 
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