
(1) Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố tính đến hết ngày 16/11/2022: Tỷ lệ tiêm mũi 3 trên 

nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên đạt 75,9%; mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đạt 76,5%; trẻ em từ 5 đến 

dưới 12 tuổi: mũi 1 đạt 95,9% và mũi 2 đạt 74,6%. 

Số liệu báo cáo cho thấy số lượng đối tượng chưa tiêm/tiêm chưa đủ liều vắc xin trên địa bàn thành phố 

vẫn còn khá nhiều, đặc biệt là mũi 3 ở người lớn và trẻ em từ 12- dưới 18 tuổi; mũi 2 trẻ em từ 5-dưới 12 tuổi.  
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     Kính gửi: 

- Trung tâm Y tế thành phố; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố; 

- Ủy ban nhân dân 11 phường, xã. 

 
 

Thực hiện Công văn số 2893/UBND-VX ngày 08/11/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tiếp tục tăng cường triển khai tiêm chủng vắc 

xin phòng COVID-19; 

Trong thời gian qua Ủy ban nhân dân (UBND) các xã, phường; ngành 

giáo dục và ngành y tế đã tích cực phối hợp tổ chức, vận động và triển khai tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 cho nhân dân, học sinh trên địa bàn. Kết quả đã 

đạt được một số yêu cầu đề ra, các buổi tiêm chủng đều đảm bảo an toàn. Tuy 

nhiên một số chỉ tiêu tiêm chủng vẫn chưa đạt yêu cầu(1). Thời gian gần đây số 

lượng người dân đến tiêm chủng trong các buổi tiêm tại các điểm tiêm tại các 

phường, xã còn tương đối ít. 

Để khẩn trương hoàn thành các mục tiêu tiêm chủng theo chỉ đạo của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhằm tăng tỷ lệ 

bao phủ vắc xin phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố chỉ đạo như sau: 

1. Trung tâm Y tế thành phố 

- Phối hợp với phòng Y tế thành phố tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân 

dân thành phố chỉ đạo, tiếp tục rà soát đối tượng, tập trung đẩy mạnh việc tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng theo hướng dẫn của 

Bộ Y tế, đảm bảo an toàn, khoa học, giao nhiệm vụ, phân bổ chỉ tiêu tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19 trên cơ sở số lượng đối tượng chưa được tiêm/tiêm 

chưa đủ liều cho Ủy ban nhân dân các phường, xã để tổ chức triển khai thực 

hiện. Tiếp tục đảm bảo cung ứng, phân bổ kịp thời vắc xin phòng COVID-19, 

vật tư tiêm chủng và nhân lực hỗ trợ buổi tiêm chủng cho các xã, phường. 
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- Chủ trì phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tiếp tục đẩy 

nhanh hơn nữa việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 

dưới 18 tuổi, đặc biệt là tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi, tiêm mũi 2 

cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; Rà soát lập danh sách đối tượng tiêm và tổ chức 

tiêm đủ mũi tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế cho các trẻ đủ điều kiện tiêm 

chủng. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

- Tiếp tục chỉ đạo các Trường học trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng 

cường tuyên truyền, vận động đến phụ huynh, học sinh, cán bộ, giáo viên hiểu, 

đồng thuận trong việc tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và đưa trẻ đi 

tiêm chủng đủ mũi tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Thực hiện rà soát, lập danh sách các đối tượng trong độ tuổi tiêm chủng 

tại trường học nhưng chưa tiêm/tiêm chưa đủ liều vắc xin vắc xin phòng 

COVID-19 gửi UBND xã, phường để tập trung đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm 

chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi, đặc biệt là tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến 

dưới 18 tuổi, tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. 

3. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố 

Phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố tiếp tục tăng cường hơn nữa công 

tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 để người dân hiểu, đồng thuận đi tiêm chủng các mũi kịp thời và đầy 

đủ mũi tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đặc biệt trú trọng tới truyền thông 

tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên 

thuộc nhóm nguy cơ cao và tiêm đủ 2 mũi cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế. 

4. Ủy ban nhân dân các phường, xã trên địa bàn thành phố 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân, đặc biệt là tiêm mũi 3 cho 

người lớn và trẻ em từ 12- dưới 18 tuổi, tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 5- dưới 12 

tuổi; đảm bảo an toàn, khoa học, sử dụng hiệu quả vắc xin được phân bổ, không 

để tình trạng vắc xin không được sử dụng, gây lãng phí; hoàn thành sớm nhất kế 

hoạch chỉ tiêu đã đề ra. 

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, trường học, người đứng đầu cấp xóm, 

tổ dân phố tăng cường, tuyên truyền, vận động tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 cho các nhóm đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Chỉ đạo người đứng đầu cấp xóm, tổ dân phố thường xuyên rà soát các đối 

tượng chưa tiêm/tiêm chưa đủ liều; liên tục thực hiện việc “đi từng ngõ, gõ từng 

nhà, rà từng đối tượng” để vận động người dân đi tiêm chủng các mũi tiếp theo 

(mũi 2, mũi 3, mũi 4) kịp thời, đầy đủ, đảm bảo không bỏ sót đối tượng. 

- Ủy ban nhân dân phường, xã nào không rà soát, vận động đủ đối tượng 

thuộc diện phải tiêm đi tiêm chủng, để xảy ra bùng phát dịch do không tiếp nhận 

đủ vắc xin để tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, cho trẻ em từ 5 đến 
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dưới 12 tuổi tại địa phương thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND 

thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 

Yêu cầu các đơn vị, phòng, ban, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội 

thành phố và Ủy ban nhân dân các phường, xã nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;                                                                              

- TT Thành ủy Cao Bằng; 

- TT HĐND Thành phố; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Các Đơn vị, Phòng, Ban, Đoàn thể TP;                           

- Cổng TTĐT Thành phố;                                                                                                                                                                                              

- Lưu: VT, PYT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Đệ 
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