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Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lai Châu tại Văn bản số 2666/UBND- 

VX, ngày 28/7/2022 về việc thực hiện Công điện 664/CĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng Covid -19. Sau khi xem 

xét, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau: 

1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn: Quán 

triệt và chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, quân nhân, đoàn viên, hội 

viên, người lao động tham gia chiến dịch tiêm vắc xin khi đủ điều kiện theo quy 

định. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt lịch tiêm vắc xin 

Covid-19 theo Kế hoạch của huyện. 

- UBND các xã, thị trấn thành lập các đội tuyên truyền vận động tiêm vắc 

xin đến từng bản, từng hộ gia đình trên địa bàn với phương châm “đi từng ngõ, 

gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Căn cứ chỉ tiêu tiêm chủng được huyện giao có 

trách nhiệm chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh công 

tác tiêm chủng để sớm hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch. Chủ tịch UBND xã, thị trấn 

chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về kết quả tiêm vắc xin trên địa 

bàn quản lý.  

2. Trung tâm Y tế: Chỉ đạo các phòng/khoa/Trạm/phòng khám khu vực tích 

cực tham mưu cho chính quyền địa phương về các giải pháp, nhiệm vụ để triển 

khai tăng tốc độ tiêm chủng cho trẻ em 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đảm bảo hoàn 

thành trong tháng 8 năm 2022; hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho 

người dân từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 

tuổi; hoàn thành sớm việc tiêm vắc xin cho các lực lượng y tế, công an, quân đội, 

giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch 

vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch, siêu thị, chợ, người làm 

việc trong các cơ sở kinh doanh, dịch vụ…  

- Kịp thời thông tin, cảnh báo về các biến thể mới của Omicron và hướng 

dẫn người dân chăm sóc sức khỏe sau nhiễm Covid-19. Xây dựng nội dung truyền 

thông trước, trong và sau chiến dịch tiêm chủng; công khai các điểm tiêm chủng 

trên địa bàn huyện (địa chỉ, người phụ trách, thông tin liên hệ) và thông tin đến 

người dân để người dân biết và đi tiêm chủng kịp thời. 

 

Kính gửi:   

 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 



- Đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời vắc xin phòng Covid-19 cho các địa 

phương; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai tiêm chủng 

trên địa bàn huyện, không để tình trạng vắc xin không được sử dụng kịp thời, gây 

lãng phí ngân sách nhà nước. 

- Căn cứ các nhóm đối tượng thuộc diện tiêm chủng, giao chỉ tiêu thực hiện 

cụ thể cho các xã, thị trấn; tổng hợp báo cáo kết quả về UBND huyện và Sở Y tế 

theo quy định. 

3. Phòng Giáo dục & đào tạo chỉ đạo các các trường học trên địa bàn phối 

hợp với Trạm Y tế tuyên truyền tới phụ huynh học sinh về lợi ích của vắc xin 

phòng Covid-19 cho trẻ em, nhất là trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Rà soát, lập danh 

sách học sinh thuộc độ tuổi tiêm chủng từ 05 đến dưới 18 tuổi chưa tiêm hoặc 

tiêm chưa đầy đủ để tổ chức triển khai tiêm chủng phù hợp, đảm bảo điều kiện an 

toàn cho học sinh đến trường trong năm học mới.  

4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao &Truyền thông tăng cường thông tin, tuyên 

truyền trên hệ thống phát thanh của huyện về lợi ích tiêm vắc xin, hiệu quả của 

vắc xin để khuyến khích và hướng dẫn người dân tích cực tham gia tiêm vắc xin 

để bảo vệ bản thân và cộng đồng. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN huyện và các tổ chức chính trị - 

xã hội huyện chỉ đạo các cấp hội thành viên phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, các 

lực lượng tại địa phương tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, 

thanh niên, học sinh và nhân dân tham gia tiêm vắc xin đầy đủ, đúng lịch, nhất là 

tiêm mũi 3, mũi 4 và tiêm cho trẻ em vì lợi ích của bản thân, cộng đồng, tránh 

nguy cơ dịch bùng phát trở lại. Tổ chức các đội hình tình nguyện tham gia hỗ trợ 

các lực lượng chức năng trong việc tiêm vắc xin cho người dân. 

Căn cứ nội dung Văn bản này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 

quan, UBND các xã, thị trấn phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 
- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT. UBND huyện; 

- Các TV TTCH PC Covid-19 huyện; 

- VP: LĐ, CV; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

               Mai Thị Hồng Sim 
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