
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-VP Hữu Lũng, ngày         tháng 12 năm 2021 

V/v tăng cường công tác tiêm 

chủng, kiểm soát biến chủng mới 

Omicron của vi rút SARS-CoV-2 

 

 
 Kính gửi:      

 - Trung tâm Y tế huyện; 

 - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch  COVID-19 các xã, thị trấn; 

 - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 5721/VP-KGVX ngày 27/12/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường công tác tiêm chủng, kiểm soát biến 

chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2, để đảm bảo tiến độ tiêm chủng theo 

chỉ đạo của UBND tỉnh và kiểm soát tốt chủng mới Omicron của vi rút SARS-

CoV-2; Công văn số 5676/SYT-NVYD ngày 27/12/2021 của Sở Y tế Lạng Sơn về 

đôn đốc báo cáo tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. UBND huyện đề nghị 

Trung tâm Y tế huyện; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch  COVID-19 và UBND các 

xã, thị trấn nghiêm túc chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau: 

1. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch  COVID-19 và UBND các xã, thị trấn  

- Khẩn trương huy động các ban ngành liên quan, tổ COVID công đồng “Đi 

từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” vận động người dân tiêm vắc xin phòng 

COVID-19. Thông qua hoạt động của Tổ COVID cộng đồng, các tổ chức chính trị 

- xã hội và các cơ quan liên quan rà soát, thống kê số đối tượng từ 18 tuổi trở lên 

và tình trạng tiêm chủng (bao gồm số có mặt tại địa phương và số lao động ngoài 

tỉnh theo Biểu rà soát số liệu tiêm chủng đã gửi kèm Công văn số 1902/UBND-VP 

ngày 23/12/2021 của UBND huyện), đồng thời tuyên truyền, vận động để người 

dân được tiêm vắc xin đầy đủ; 

- Tăng cường nhân lực hỗ trợ cho các điểm tiêm để tổ chức các tổ lưu động 

tiêm vắc xin cho người dân trên địa bàn để đảm bảo đúng tiến độ và hoàn thành 

mục tiêu;  

- Báo cáo kết quả rà soát, thống kê số đối tượng từ 18 tuổi trở lên và tình 

trạng tiêm chủng (bao gồm số có mặt tại địa phương và số lao động ngoài huyện) 

thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Công văn số 1902/UBND-VP ngày 23/12/2021 

của UBND huyện về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại. 

Báo cáo kết quả gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện trước 17 giờ 00 

phút ngày 29/12/2021 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 
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2. Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn 

và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo và tổ 

chức thần tốc hơn nữa việc tiêm chủng vắc xin phòng ngừa COVID-19 theo Công 

văn số 1902/UBND-VP ngày 23/12/2021 của UBND huyện về việc tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại; không để sót các trường hợp thuộc diện 

phải tiêm, nhất là người có bệnh nền, người trên 50 tuổi; hoàn thành tiêm mũi thứ 

02 cho người từ 12 đến 17 tuổi trong tháng 01/2022; hoàn thành tiêm mũi thứ 03 

cho người từ 18 tuổi trở lên trong quý I năm 2022. 

3. UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về 

tiến độ tiêm vắc xin tại địa bàn khi đã được cung cấp vắc xin đầy đủ. 

UBND huyện đề nghị Trung tâm Y tế huyện; Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch COVID-19 và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc chỉ đạo, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực huyện ủy;     

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các TV BCĐ theo QĐ số 768-QĐ/HU; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện;  

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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