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   Kính gửi: 

                                       - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

                                 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 

                                 - Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công điện số 55/CĐ-BYT ngày 11/01/2022 của Bộ Y tế có về 

việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, yêu cầu các tỉnh 

thành phố đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng, đảm bảo sử dụng vắc xin 

nhanh chóng, hiệu quả. 

Để chiến dịch tiêm mũi nhắc lại đợt 2 trên địa bàn tỉnh hoàn thành trước 

dịp tết Nguyên Đán, không để vắc xin hết hạn, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn yêu cầu 

các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục Công văn số 12/SYT-NVYD ngày 03/01/2022 của Sở Y tế về 

việc tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại đợt 2 năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn(triển khai chiến dịch tiêm từ ngày 03/01/2021 

đến ngày 13/01/2022); xây dựng kế hoạch triển khai tiêm mũi nhắc lại vắc xin 

phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên đợt 2 năm 2022 từ ngày 

14/01/2022 đến khi tiêm hết vắc xin được cấp, không để hết hạn vắc xin. 

2. Hoàn thành tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên trong 

tháng 01/2022, hoàn thành tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi 

trở lên trong quý I/2022; rà soát không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm và 

đối tượng chưa được tiêm đủ liều vắc xin; bảo đảm an toàn tiêm chủng. 

3. Quản lý, bảo vệ tối đa cho các đối tượng nguy cơ cao (người già, 

người có bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai) đảm bảo được 

tiêm chủng đủ liều, được tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh nhất, tốt nhất ngay tại 

địa phường (xã/phường/thị trấn); tổ chức các điểm tiêm lưu động, bố trí tiêm tại 

nhà cho những người đi lại khó khăn… 

4. Tập trung,huy động mọi nguồn lực cho công tác tiêm chủng; bố trí kinh 

phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và vật tư tiêm chủng để triển khai 

tiêm vắc xin phòng COVID-19; đẩy mạnh việc sử dụng ứng dụng quản lý tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 và cập nhật thường xuyên số liệu về đối tượng 

tiêm chủng, số liều vắc xin sử dụng; tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền về lợi ích 
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của tiêm vắc xin để người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, không chờ đợi, lựa 

chọn vắc xin, đảm bảo sử dụng vắc xin hiệu quả. 

Nhận được văn bản này các đơn vị khẩn trương triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ Y tế ; 

- Cục Y tế dự phòng BYT: 

- Thường trực Tỉnh Uỷ ;          báo cáo 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính, Sở TT&TT; 

- Đài PT và Truyền hình tỉnh, Báo LSơn; 

- UBND các huyện,tp; 

- BLĐ Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD(PĐC). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tùng 
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