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  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-YT 
V/v triển khai thực hiện công văn số 

2107/UBND -VX  về tiếp tục đẩy 

mạnh các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 

       Bảo Lạc, ngày     tháng 8 năm 2022 

    Kính gửi: 

 

 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.. 

Thực hiện Công văn số 2107/UBND -VX, ngày 15/8/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19. 

 Dự báo tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khó 

lường, khó dự đoán với sự xuất hiện của nhiều biến chủng mới; dịch đang bùng 

phát trở lại tại nhiều nước phát triển, có nền y tế hiện đại. Trong nước, một số 

Tỉnh đã ghi nhận các biến thế mới có khả năng lây lan nhanh hơn; trên địa bàn 

huyện Bảo Lạc, việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại một số xã chưa bảo đảm 

tiến độ đề ra theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng chống dịch COVID-19; cùng với đó là nguy cơ suy giảm khả 

năng bảo vệ của vắc xin theo thời gian. 

Để tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đẩy 

nhanh hơn nữa tiến độ tiêm các mũi vắc xin phòng COVID-19 an toàn cho các 

nhóm đối tượng để cơ bản hoàn thành tiêm mũi 3, 4 cho các đối tượng chỉ định 

và mũi thứ 2 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8 năm 2022, Chủ tịch 

ủy ban nhân dân (UBND) huyện chỉ đạo như sau: 

1. Các cơ quan, Ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn 

Tiếp tục khẳng định và quán triệt các quan điểm chỉ đạo: (1) Kiên quyết, 

kiên trì, kiên định kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả để góp phần thúc đẩy phục 

hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế - xã hội; (2) Đặt tính mạng, sức khỏe 

người dân lên trên hết, trước hết; (3) Phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng bệnh từ 

sớm, từ xa, từ cơ sở; (4) Tiêm chủng vắc xin phòng ngừa dịch bệnh là trách 

nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân; tổ chức đi từng ngõ, gõ từng 

nhà, rà từng người để vận động tiêm vắc xin và phòng, chống dịch. 

Tập trung nắm chắc tình hình, diễn biến dịch bệnh; đánh giá nghiêm túc, 

thực tế, khách quan về tình hình dịch bệnh; không được lơ là, chủ quan, mất 

cảnh giác, thỏa mãn với những kết quả bước đầu đạt được. Tổ chức thực hiện 

nghiêm túc, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về phòng, chống dịch đã được ban hành, nhất là thực hiện Nghị quyết 

số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống 

dịch COVID-19. 
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Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc tiêm vắc xin, coi vắc xin là biện pháp 

chiến lược quan trọng nhất, quyết định trong phòng, chống dịch COVID-19, 

theo đó tiếp tục quán triệt và đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4 

cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đặc biệt nêu cao tinh thần 

gương mẫu của Đảng viên trong việc tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Đẩy nhanh tiến độ tiêm các mũi vắc xin phòng COVID-19 an toàn cho các 

nhóm đối tượng khi được giao chỉ tiêu phân bổ vắc xin để cơ bản hoàn thành 

tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8/2022 theo chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ, tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên và mũi 4 cho 

các đối tượng có chỉ định theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Tăng cường công tác tuyên truyền việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 đến 

toàn thể nhân dân, nhấn mạnh lợi ích của việc tiêm vắc xin và nguy cơ, hậu quả 

của việc dịch bùng phát trở lại nếu người dân lơ là, chủ quan trước việc tiêm 

phòng COVID-19. 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 

huyện nếu tỷ lệ tiêm vắc xin trên địa bàn thấp, để xảy ra dịch trên địa bàn khi 

vẫn còn đối tượng có chỉ định nhưng chưa được tiêm chủng. 

3. Trung tâm y tế  

Chỉ đạo Trạm y tế xã, thị trấn khẩn trương rà soát đối tượng, lập kế hoạch 

triển khai và tổ chức tiêm ngay cho các nhóm đối tượng theo hướng dẫn của Bộ 

Y tế tại Công văn số 3309/BYT-DP ngày 23/6/2022 về hướng dẫn tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19 và Công văn số 3896/BYT-DP ngày 22/7/2022 về 

tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác triển khai tiêm chủng vắc 

xin phòng COVID-19 trên địa bàn; quán triệt, đảm bảo nghiêm kỷ luật, kỷ 

cương trong việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, sử dụng hiệu quả số vắc xin 

được phân bổ. 

Tiếp tục bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm, vật tư y tế cho phòng, 

chống dịch bệnh nói chung và phòng, chống dịch COVID-19 nói riêng. 

4. Phòng Văn hoá – Thông tin, Trung tâm Văn hoá và Truyền thông 

Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa công tác tuyên truyền, 

nâng cao ý thức, nhận thức của người dân và các cấp, các ngành trong phòng, 

chống dịch. Chú trọng truyền thông những thành tựu, kết quả đã đạt được của 

Đảng, Nhà nước, Nhân dân; đồng thời biểu dương, lan tỏa các điển hình người 

tốt việc tốt, những tấm gương hy sinh, cống hiến vì tính mạng, sức khỏe người 

dân, nêu cao tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, vượt qua khó khăn, thách thức theo 

tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. 

Phối hợp với Y tế tích cực thông tin, tuyên truyền về hiệu quả và lợi ích 

của việc tiêm vắc xin để khuyến khích và hướng dẫn người dân tích cực tham 
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gia tiêm vắc xin để bảo vệ bản thân và cộng đồng. 

Tổ chức nhắn tin tuvên truyền về lợi ích của việc tiêm vắc xin với tần suất 

và thời lượng phù hợp; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, 

thông tin xấu độc xuyên tạc chính sách của Đảng, Nhà nước ta về tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 và công tác phòng chống dịch COVID-19. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Tiếp tục rà soát, lập danh sách học sinh thuộc độ tuổi tiêm chủng từ 5 đến 

dưới 18 tuổi chưa tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ; chuẩn bị cơ sở vật 

chất, nhân lực, thông báo và phối hợp với cơ sở tiêm chủng tại địa phương để tổ 

chức các điểm tiêm chủng tại trường học hoặc các địa điểm phù hợp khác, bảo 

đảm an toàn. 

Tăng cường công tác tuvên truyền, tư vấn cho cha mẹ hoặc người giám hộ 

hợp pháp của học sinh về tác dụng, lợi ích của việc tiêm chủng và trách nhiệm 

bảo đảm quyền được tiêm chủng của trẻ em 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 các em 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. 

6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

Tham mưu UBND huyện triển khai các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ 

người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 theo 

chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Lao động - 

Thưong binh và Xã hội. 

7. Công an huyện 

Bảo đảm an toàn, an ninh trong phòng, chống dịch bệnh; ngăn chặn, đấu 

tranh kịp thời, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng, xuyên tạc, thông tin sai sự thật 

để chống phá Đảng, Nhà nước. 

(Gửi kèm kết quả triển khai tiêm vắc xin phòng chống dịch COVID-19 tính 

đến ngày 17/8/2022) 

Căn cứ ý kiến trên, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện; định kỳ hằng tháng báo cáo UBND huyện (qua phòng Y tế để tổng 

họp) theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử; 

- Lưu: VT, YT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Đà 
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KẾT QUẢ TRIỂN KHAI TIÊM VẮC XIN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TÍNH ĐẾN NGÀY 17/8/2022  

 

                          

STT 
Tên đơn vị 

hành chính 

Tổng dân số từ 5 < 12 tuổi Tổng dân số từ 12- 17  tuổi 

Dân số 

Mũi 1 Mũi 2 

Dân số 

Mũi 1 Mũi 2 

Mũi 3 (nhắc lại 

lần1) 

Đã 

tiêm 

Mũi 1 

Tỷ lệ 

tiêm/DS 

hiện tại 

(%) 

Đã 

tiêm 

Mũi 2 

Tỷ lệ 

tiêm/DS 

hiện tại 

(%) 

Đã 

tiêm 

Mũi 1 

Tỷ lệ 

tiêm/DS 

hiện tại 

(%) 

Đã 

tiêm 

Mũi 2 

Tỷ lệ 

tiêm/DS 

hiện tại 

(%) 

Đã tiêm 

mũi 3 

Tỷ lệ 

tiêm/DS 

hiện tại 

(%) 

1 Xã Phan Thanh 593 330 55,6% 159 26,8% 260 329 126,5% 262 100,8% 11 4% 

2 Xã Sơn Lập 195 189 96,9% 79 40,5% 210 231 110,0% 194 92,4% 15 7% 

3 Xã Hồng An 210 159 75,7% 78 37,1% 160 150 93,8% 126 78,8% 26 16% 

4 Xã Kim Cúc 346 306 88,4% 213 61,6% 275 286 104,0% 237 86,2% 57 21% 

5 Xã Cốc Pàng 477 289 60,6% 143 30,0% 371 380 102,4% 350 94,3% 3 1% 

6 Xã Sơn Lộ 493 313 63,5% 186 37,7% 291 310 106,5% 285 97,9% 57 20% 

7 Xã Khánh Xuân 521 310 59,5% 157 30,1% 357 351 98,3% 293 82,1% 33 9% 

8 Thị trấn Bảo Lạc 580 496 85,5% 230 39,7% 293 305 104,1% 295 100,7% 161 55% 

9 Xã Bảo Toàn 408 251 61,5% 169 41,4% 394 395 100,3% 357 90,6% 80 20% 

10 Xã Thượng Hà 639 397 62,1% 250 39,1% 398 410 103,0% 384 96,5% 79 20% 

11 Xã Huy Giáp 488 369 75,6% 188 38,5% 480 495 103,1% 431 89,8% 31 6% 

12 Xã Cô Ba 460 321 69,8% 240 52,2% 330 357 108,2% 339 102,7% 64 19% 

13 Xã Hưng Thịnh 372 351 94,4% 228 61,3% 295 296 100,3% 254 86,1% 39 13% 

14 Xã Hồng Trị 336 202 60,1% 118 35,1% 412 382 92,7% 331 80,3% 43 10% 

15 Xã Hưng Đạo 480 292 60,8% 125 26,0% 328 342 104,3% 292 89,0% 40 12% 

16 Xã Xuân Trường 513 470 91,6% 329 64,1% 413 438 106,1% 398 96,4% 53 13% 

17 Xã Đình Phùng 412 337 81,8% 172 41,7% 270 286 105,9% 268 99,3% 48 18% 

  Tổng cộng 7523 

   

5.382  71,5% 

   

3.064  40,7% 

  

5.537  5743 103,7% 

  

5.096  92,0% 840 15% 
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