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        Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn; 

 

Thực hiện Công văn số 2747/SYT-NVYD ngày 16/11/2022 của Sở Y tế 

tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và các văn bản 

chỉ đạo của tỉnh, huyện Văn Lãng đã nỗ lực triển khai tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 cho các đối tượng theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế, đã đem lại 

những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, theo số liệu báo cáo tình hình tiêm chủng 

từ tháng 8/2022 trở về đây tỷ lệ tiêm cho các đối tượng chậm, đặc biệt là tỉ lệ 

tiêm mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, tiêm mũi 3 cho trẻ 12 tuổi trở lên và mũi 

2 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi. Nguyên nhân chậm chủ yếu do hiện nay tình 

hình dịch đã được kiểm soát, người dân có tâm lý chủ quan nên không đến tiêm, 

mặc dù đã được truyền thông, vận động; bên cạnh đó số ít BCĐ phòng chống 

dịch của xã, thị trấn chưa thực sự quyết liệt trong việc chỉ đạo và tổ ch c triển 

khai thực hiện tiêm chủng nên tỷ lệ triển khai tiêm còn thấp so với kế hoạch. 

Tính đến hết ngày 15/11/2022, trên địa bàn huyện còn 120 liều Pfizer 

0,3ml (tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên) có hạn sử dụng 30/11/2022 và  600 liều 

vắc xin Pfizer 0,2ml (tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi) có hạn sử dụng 

31/12/2022, 400 liều vắc xin Verocell hạn sử dụng 10/10/2023; đồng thời Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục phân bổ cho huyện Văn Lãng 498 liều vắc 

xin Pfizer được phân bổ ngày 15/11/2022 (có hạn sử dụng 30/11/2022). Như 

vậy, với số lượng tồn và số vắc xin Pfizer 0,3ml tiếp nhận thêm thì toàn huyện 

còn 618 liều vắc xin Pfizer 0,3ml có hạn sử dụng 30/11/2022 và 600 liều vắc xin 

Pfizer 0,2ml có hạn sử dụng 31/12/2022; với tình hình tiêm chủng như hiện nay 

có nguy cơ không sử dụng hết và phải hủy bỏ. 

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, đến nay tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 đạt và đủ tỷ lệ cao tại cộng đồng cho các nhóm đối tượng vẫn 

là biện pháp hiệu quả nhất. 

Không để tình trạng vắc xin không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí đã 

được UBND tỉnh giao tại Công văn số 879/UBND-KGVX ngày 31/7/2022 về 

việc tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19; phòng, chống sốt xuất 

huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác và Công văn số 1014/UBND-KGVX 

ngày 26/8/2022 về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 và 

tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh (gửi kèm theo), Ủy ban nhân dân 
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huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 các xã, thị trấn quan tâm thực hiện một số nội dung sau: 

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị 

trấn; đề nghị Uỷ ban MTTQVN, các tổ ch c chính trị - xã hội huyện: tiếp tục 

quán triệt cán bộ, đảng viên, công ch c, viên ch c, người lao động trong các cơ 

quan, đơn vị, thực hiện nêu gương, chủ động, tự giác tham gia tiêm chủng mũi 

nhắc lại (mũi 3, mũi 4). 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo các đơn vị trường học phối 

hợp với chính quyền địa phương và Trạm y tế trong công tác rà soát, lập danh 

sách trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng, chưa tiêm hoặc tiêm 

chưa đầy đủ, đồng thời hỗ trợ cơ sở vật chất, nhân lực để tổ ch c các điểm tiêm 

chủng lưu động tại trường học hoặc tại trạm y tế, đảm bảo an toàn tiêm chủng; 

tăng cường truyền thông, tư vấn cho học sinh, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp 

pháp của trẻ em, học sinh về tác dụng, lợi ích của việc tiêm chủng, những phản 

 ng có thể gặp sau tiêm chủng và trách nhiệm bảo đảm quyền được tiêm chủng 

của trẻ để tạo sự đồng thuận, vận động các em và phụ huynh, người chăm sóc trẻ 

đưa con em đi tiêm chủng phòng dịch COVID-19 đầy đủ, kịp thời; đặc biệt quan 

tâm đến trẻ mắc bệnh lý nền, béo phì... để phối hợp với ngành Y tế thực hiện 

phương án tiêm chủng bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh. 

3. Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn 

- Phối hợp với Trạm y tế tiếp tục chỉ đạo rà soát đối tượng, tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai tiêm vắc xin cho nhóm đối tượng có nguy cơ, 

trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi theo hướng dẫn của ngành Y tế. Đồng thời, tiếp tục 

tiêm vét thường xuyên cho các đối tượng thuộc diện tiêm chủng chưa tiêm hoặc 

tiêm chưa đủ mũi cơ bản. 

- Căn c  số lượng đối tượng dự kiến tiêm trong năm 2022 trên địa bàn và 

số lượng vắc xin đã tiếp nhận, chỉ đạo các thành viên Ban chỉ đạo, các đơn vị 

trường học tập trung phối hợp với Trạm y tế khẩn trương rà soát, vận động 

người dân đi tiêm chủng đầy đủ, đúng đối tượng. Giao chỉ tiêu và tiến độ thực 

hiện đến tận thôn, bản để tiêm hết lượng vắc xin đã được cấp, tránh hủy bỏ và 

lãng phí vắc xin. Nếu địa phương nào không tiếp nhận vắc xin sử dụng để tiêm 

cho các nhóm đối tượng tiêm chủng theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế, 

không sử dụng hết số vắc xin đã tiếp nhận và phải hủy bỏ, gây lãng phí thì Lãnh 

đạo cấp ủy, chính quyền trên địa bàn chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện và Chủ tịch UBND huyện về kết quả 

tiêm vắc xin và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn đó. 

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

thông, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn: Tăng cường 

truyền thông, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung liên quan 

đến vắc xin COVID-19 để người dân hiểu rõ, nhận th c đầy đủ tầm quan trọng 

và trách nhiệm của mình, tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực của từng cá 

nhân, gia đình và toàn thể cộng đồng trong công tác tiêm phòng; Phối hợp với 
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Trạm Y tế tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung tiêm chủng vắc xin trên 

các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là lợi ích của tiêm chủng vắc xin; 

quá trình suy giảm miễn dịch với COVID-19 sau thời gian tiêm chủng, sự xuất 

hiện các biến chủng mới của SARS-CoV-2,...  

5. Trung tâm Y tế huyện:  

- Thực hiện phân bổ vắc xin cho các Trạm y tế xã, thị trấn. Tăng cường 

đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra việc tổ ch c tiêm vắc xin trên địa bàn, không để 

lãng phí vắc xin, đảm bảo an toàn trong tiêm chủng.  

- Chỉ đạo các Trạm Y tế phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 các xã, thị trấn, các đơn vị trường học trên địa bàn tăng cường 

công tác tuyên truyền, vận động đến Nhân dân, phụ huynh, học sinh để đến 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo tỉ lệ tiêm cao nhất. 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn 

thể, các đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn quan tâm, khẩn trương chỉ đạo thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ PCD Covid-19 huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT, TTYT..            

CHỦ TỊCH 
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