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Kính gửi:  

- Các sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin 

và Truyền thông; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Ngày 07/10/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4725/UBND-VX 
ngày 07/10/2022 về việc tiếp tục thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo 
chỉ tiêu giao tháng 9/2022, hiện tại tiến độ tiêm các mũi theo chỉ tiêu giao các địa 

phương còn chậm, có khả năng không đạt được mục tiêu theo chỉ tiêu đã giao 
trong tháng 10/2022, với kết quả cụ thể: 

1. Kết quả tiêm cho từng nhóm tuổi trong tháng 10 (Tính đến ngày 
26/10/2022) 

- Nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi: Toàn tỉnh tiêm mũi 2 được 4.035 mũi đạt 
14,2% so với chỉ tiêu giao.  

- Nhóm từ 12 đến dưới 18 tuổi: Toàn tỉnh tiêm mũi 3 được 12.695 mũi 
đạt 38,6% so với chỉ tiêu giao. Địa phương có tỷ lệ tiêm cao là thành phố Lào Cai 

(70,9%), các huyện có tỷ lệ tiêm thấp như: Sa Pa (18,9%), Văn Bàn (21,3%), 
Mường Khương (22,3%). 

- Nhóm trên 18 tuổi: Toàn tỉnh tiêm mũi 3 (mũi nhắc lại 1) được 10.400 
mũi đạt 39,9% so với chỉ tiêu giao, mũi 4 (mũi nhắc lại 2) được 53.422 mũi đạt 
76% so với chỉ tiêu giao. Một số huyện có tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại 1 còn thấp như 

Mường Khương (18,5%), Si Ma Cai (24,5%), Bát Xát (29%) 

2. Các giải pháp đẩy nhanh tiến độ tiêm trong thời gian tới 

Để đảm bảo tỷ lệ bao phủ vắc xin nhằm kiểm soát tốt dịch COVID-19  trên 
địa bàn toàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

2.1. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp tiêm vắc xin phòng 

COVID-19, không bỏ sót các đối tượng thuộc diện tiêm chủng. Đặc biệt đẩy mạnh 
việc triển khai tiêm mũi nhắc lại cho đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn 

theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về lợi ích, hiệu quả 

của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19. Hướng dẫn người dân tự chăm sóc sức 
khỏe sau khi mắc COVID-19. 
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2.2. Giao Sở Y tế 

- Tiếp tục duy trì thường xuyên việc kiểm tra, giám sát công tác tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 tại các huyện, thị xã, thành phố. Chủ động tiếp nhận và điều 
tiết vắc xin phù hợp, kịp thời. 

- Đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn việc tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 
tại các địa phương đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

2.3. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chủ động phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà 
soát, lập danh sách số học sinh chưa được tiêm đủ mũi vắc xin đặc biệt lưu ý 

những học sinh trong độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi chưa được tiêm mũi vắc xin 
nhắc lại.  

- Tiếp tục tăng cường truyền thông về chiến dịch tiêm vắc xin phòng 
COVID-19, những tác dụng, lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19, phản 

ứng có thể gặp sau tiêm chủng; vận động gia đình đưa học sinh đưa con em đi 
tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ, kịp thời để hoàn thành các mũi tiêm 

theo chỉ tiêu giao. 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với Trung tâm y tế các huyện, thị xã, 

thành phố tổ chức tiêm ngay cho học sinh thuộc độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi 
chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ để đạt chỉ tiêu theo kế hoạch 

giao trong tháng 10/2022. 

2.4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông  

Chủ trì phối hợp với Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng 

cường công tác tuyên truyền để người dân đi tiêm vắc xin COVID-19 đặc biệt là 
trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi theo đúng lịch; tiếp tục thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, không chủ quan, lơ là. 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 

phố khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- TT: TU, UBND tỉnh; 
- Huyện ủy, thị ủy, thành ủy; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Lưu: VT, TH3, VX2. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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