
 
                           

Kính gửi: 
 

 

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cao Bằng; 

- Các đơn vị, phòng, ban, đoàn thể thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

(Sau đây gọi chung là các đơn vị) 

 

Thực hiện Công văn số 1967/UBND-VX ngày 01/8/2022 của Uỷ ban nhân 

dân (UBND) tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng 

COVID-19, để bảo vệ và duy trì bền vững thành quả phòng chống dịch thời gian 

qua, tạo điều kiện tập trung phát triển Kinh tế - Xã hội, Chủ tịch UBND thành phố 

chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Phòng Y tế thành phố, Trung tâm Y tế thành phố 

a) Tiếp tục rà soát, tổng hợp nhu cầu, bảo đảm tiếp nhận kịp thời vắc xin 

phòng COVID-19 theo nhu cầu của địa phương, không để xảy ra tình trạng thiếu 

vắc xin. 

b) Xây dựng chiến lược truyền thông về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-

19 trọng điểm, tập trung vào tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, các 

đối tượng có nguy cơ cao. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo 

chí để cung cấp thông tin đầy đủ, khách quan, khoa học, bằng nhiều hình thức đa 

dạng, dễ tiếp thu về lợi ích, hiệu quả của vắc xin, nhất là trong việc ngăn ngừa 

chuyển  nặng, tử vong khi mắc COVID-19 để người dân nâng cao nhận thức và 

chủ động tích cực tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

c) Phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, 

phường tuyên truyền tới phụ huynh, học sinh lợi ích của vắc xin phòng COVID-

19 nhằm tạo sự đồng thuận trong công tác tiêm chủng cho trẻ em, nhất là nhóm 

trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi để đảm bảo điều kiện an toàn cho học sinh đến trường 

trong năm học mới. 

d) Thường xuyên cập nhật thông tin khoa học của Bộ Y tế về đánh giá hiệu  

quả của vắc xin phòng COVID-19 để cung cấp cho người dân được biết; đẩy mạnh 

việc cấp hộ chiếu vắc xin cho người dân. 

2. Trung tâm Y tế thành phố, UBND các xã, phường 

a) Tiếp tục quán triệt triển khai và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Triển 

khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng để đảm bảo không bỏ 
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sót đối tượng cần tiêm chủng, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người dân. 

b) Phát động chiến dịch tiêm chủng: Tăng tốc độ tiêm chủng cho trẻ em từ 

5 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 người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế; chú 

trọng  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, trung tâm thương 

mại, siêu  thị, chợ, người làm việc trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp; giao 

chỉ tiêu và tiến độ thực hiện đến cấp xã. 

c) Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về tiêm vắc xin, lợi ích, hiệu 

quả của vắc xin. Cảnh báo về các biến thể mới của Omicron và hướng dẫn người 

dân chăm sóc sức khỏe sau nhiễm COVID-19; tập trung truyền thông về tiêm 

chủng cho các đối tượng nguy cơ cao, bệnh lý nền (bao gồm cả trẻ em), những 

người muốn lựa chọn vắc xin, người sống ở khu vực có tỷ lệ bao phủ vắc xin thấp; 

xây dựng nội dung truyền thông trước, trong và sau chiến dịch tiêm chủng; tổ 

chức các đội tuyên truyền, vận động tiêm vắc xin đến từng địa bàn dân cư. Công 

khai các điểm tiêm chủng trên địa bàn (địa chỉ, người phụ trách, thông tin liên hệ) 

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

d) Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai tiêm chủng trên địa 

bàn, không để tình trạng vắc xin không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí.  

e) Trung tâm Y tế thành phố, UBND các xã, phường trực tiếp chỉ đạo và 

chịu trách nhiệm trước UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về kết quả 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn. 

3. Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố 

a) Khẩn trương 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. 

b) Tăng cường công tác tuyên truyền cho cha mẹ hoặc người giám hộ hợp 

pháp của học sinh về tác dụng, lợi ích của việc tiêm chủng, những phản ứng có 

thể gặp sau 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. 

4. Công an thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Phòng Giáo dục và 

Đào tạo, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài 

chính - Kế hoạch, Phòng Văn hoá - Thông tin thực hiện quán  triệt việc tiêm vắc 

xin cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân, công chức, viên chức, người lao động, học 
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sinh, trực thuộc các dơn vị quản lý đảm bảo hoàn thành việc tiêm vắc xin hết cho 

các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

5. Phòng Văn hoá & Thông tin chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành 

ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông và hệ thống thông tin cơ sở chủ động phối 

hợp với ngành 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 gia tiêm vắc 

xin để bảo vệ bản thân và cộng đồng; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông di động 

tổ chức nhắn tin tuyên truyền với tần suất và thời lượng phù hợp, nội dung tin 

nhắn do Phòng Y tế, Trung tâm Y tế đề xuất; 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. 

6. Trung tâm Văn hoá và Truyền thông thành phố tiếp tục tổ chức các 

chuyên mục về tình hình dịch bệnh và vắc xin vào khung giờ phù hợp để người 

dân được tiếp cận thông tin về lợi ích, hiệu quả của việc tiêm vắc xin. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cao Bằng, các tổ chức đoàn 

thể, chính trị, xã hội thành phố tích cực phối hợp với các đơn vị, phòng, ban liên 

quan, chủ động, tích cực tuyên tuyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham 

gia tiêm vắc xin đầy đủ, đúng lịch, nhất là việc tiêm mũi 3, mũi 4 và tiêm cho trẻ em 

vì lợi ích của bản thân, cộng đồng và tránh nguy cơ bùng phát dịch trở lại.  

8. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cao Bằng tiếp tục chỉ đạo 

đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy vai trò lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh, 

sinh viên tích cực tiêm vắc xin; tổ chức các đội tình nguyện tham gia hỗ trợ các 

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

9. Hội Chữ thập đỏ thành phố Cao Bằng chỉ đạo hệ thống ngành dọc tiếp  

tục tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên tham gia tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế và vận động người dân tiêm 

vắc xin; hỗ trợ hậu cần, truyền thông tại các điểm tiêm vắc xin. 

10. Cách xác định các mũi tiêm và thời gian tiêm theo quy định hướng dẫn 

của Bộ Y tế  

Tiêm cho các đối tượng ngay sau khi đủ thời gian, cụ thể như sau: 

a) Tiêm mũi 3 

- Người trên 18 tuổi: Tiêm ngay sau mũi 2 ba tháng; người đã mắc COVID-

19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh. 

- Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Tiêm ngay sau mũi 2 năm tháng; người đã 

mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh ba tháng. 

b) Tiêm mũi 4: Tiêm ngay sau mũi 3 bốn tháng; người đã mắc COVID-19 

thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh ba tháng. 

c)Tiêm  cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Trẻ đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay 

sau khi khỏi bệnh ba tháng. 
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Căn cứ ý kiến chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị, phòng ban thành phố, Uỷ ban 

nhân dân các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện; định kỳ hằng tháng báo 

cáo UBND thành phố theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Thành ủy Cao Bằng; 

- Thường trực HĐND Thành phố; 

- CT, các PCT UBND Thành phố; 

- Văn phòng HĐND&UBND TP; 

- Trang TTĐT Thành phố; 

- Lưu: VT, PYT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Vũ Văn Đệ 
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