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Số:        /UBND-YT             Bình Lục, ngày     tháng     năm 2022 
V/v tiếp tục phối hợp triển khai 

tiêm vắc xin phòng COVID-19  

 

 

 

Kính gửi: 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Trung tâm GDNN-GDTX; các trường Trung học phổ thông. 

- UBND các xã, thị trấn; 

 

Trong thời gian qua, công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên 

địa bàn huyện đã được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm phối hợp 

triển khai đảm bảo an toàn, hiệu quả, góp phần quan trọng cho công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, qua theo dõi và tổng hợp 

kết quả tiêm chủng vắc xin tính đến 17 giờ ngày 13/7/2022 cho thấy tỷ lệ tiêm 

chủng ở nhóm đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi (mũi 1: 9.234/14.671 đạt 62,9%; 

mũi 2: 2.993/14.671 đạt: 20,4%) và liều nhắc lại ở nhóm tuổi từ 12 đến dưới 18 

tuổi (3.434/10.933 đạt 31,4%); kết quả này thấp so với chỉ tiêu chung của cả 

tỉnh và chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch của huyện đề ra. 

Thực hiện Văn bản số 3631/BYT-DP ngày 8/7/2022 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 và để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19 nhất là cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi và cán bộ, 

giáo viên tại các cơ sở giáo dục trong và ngoài ngành giáo dục; Văn bản 

1481/NVYD-SYT ngày 13/7/2022 của Sở Y tế tỉnh Hà Nam về viêc tiếp tục 

phối hợp triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19, Ủy ban nhân dân huyện 

Bình Lục yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Lao động, Thương binh 

và Xã hội; Trung tâm GDNN-GDTX; các trường Trung học phổ thông; UBND 

các xã, thị trấn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông về lợi ích của tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 đủ liều trong phòng bệnh COVID-19 tới cán bộ, giáo viên và 

phụ huynh học sinh/người giám hộ; vận động phụ huynh học sinh/người giám 

hộ đồng ý cho con em tiêm chủng và cán bộ, giáo viên tham gia tiêm chủng khi 

có chỉ định của Ngành Y tế. 

2. Tiếp tục phối hợp rà soát lập danh sách học sinh, cán bộ, giáo viên tại 

các cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập theo hướng dẫn tại Văn bản số 

3309/BYT-DP ngày 23/6/2022 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 (được gửi kèm theo) đồng thời phối hợp với các đơn vị trong 

Ngành Y tế và các cấp, các ngành liên quan: 

- Tổ chức các điểm tiêm chủng tại các cơ sở giáo dục đảm bảo thuận tiện 

nhất cho các đối tượng tham gia tiêm chủng. Nên tổ chức tiêm cho các học sinh 

cùng cán bộ, giáo viên trong cùng thời gian và điểm tiêm chủng. 



- Thực hiện tiêm chủng theo hình thức cuốn chiếu giữa các lớp, giữa các 

cơ sở giáo dục; ưu tiên tiêm chủng từ lứa tuổi cao sau đó hạ dần độ tuổi; đặc biệt 

ưu tiên các nhóm đối tượng cuối cấp Phổ thông Trung học và Trung học cơ sở. 

- Tổ chức tiêm vét, tiêm bổ sung với phương châm không bỏ sót các đối 

tượng thuộc diện tiêm chủng. 

3. Chủ động sắp xếp thời gian tổ chức buổi tiêm chủng, thông báo lịch 

tiêm chủng cho y tế trên địa bàn biết để phối hợp triển khai đồng thời huy động 

giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục tham gia hỗ trợ công tác tổ chức 

ngày tiêm chủng tại trường: tiếp nhận, điều phối đảm bảo khoảng cách, mời trẻ 

và phụ huynh đến tiêm theo khung giờ tránh ùn ứ, nhập dữ liệu tiêm chủng, phối 

hợp ghi nhận các sự cố bất lợi sau tiêm cho trẻ, thống kê kết quả tiêm chủng và 

báo cáo về Trung tâm Y tế huyện. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh ( để b/c); 

- BCĐ PCD Covid-19 huyện ( để b/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như kính gửi; 

- CPVP+TH; 

- Lưu VT, PYT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Đăng Định 
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