
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

Số:         /UBND-VX 

V/v tăng cường công tác tiêm 

chủng và sử dụng vắc xin  

phòng Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Lai Châu, ngày      tháng 6 năm 2022 

Thực hiện Công văn số 3333/BYT-DP ngày 25/6/2022 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường công tác tiêm chủng và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 (gửi kèm 

theo); Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan theo chức 

năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện: 

1. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các 

công điện, hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ đạo của tỉnh về tiêm chủng vắc xin phòng 

Covid-19; tăng cường truyền thông, vận động người dân đi tiêm chủng.  

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, 

Ban Chỉ đạo tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 các cấp; thành viên các Ban 

Chỉ đạo tăng cường phối hợp, lồng ghép kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác 

triển khai tiêm chủng tại các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn, đặc biệt 

là tại địa bàn còn nhiều đối tượng chưa tiêm chủng mũi 3, mũi 4. 

3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ 

quan liên quan tiếp tục tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại các cơ sở tiêm 

chủng và cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn cho các đối tượng nguy cơ cao (nếu 

cần thiết). Khẩn trương tiếp nhận và sử dụng hiệu quả vắc xin theo phân bổ của 

Bộ Y tế, ưu tiên sử dụng trước vắc xin có hạn sử dụng ngắn, tránh để vắc xin hết 

hạn sử dụng, phải hủy bỏ gây lãng phí ngân sách nhà nước. 

- Khẩn trương đẩy nhanh tiêm chủng mũi 3 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 

tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn 3181/BYT-DP ngày 17/6/2022. 

- Rà soát đối tượng thuộc diện tiêm chủng mũi 3, mũi 4 theo từng nhóm 

đối tượng (người từ 18 tuổi trở lên, trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi), báo cáo kết 

quả tiêm chủng, số lượng vắc xin có hạn sử dụng tháng 6/2022 được phân bổ, đã 

sử dụng, dự kiến sử dụng và dự kiến còn tồn đến hết ngày 30/6/2022 gửi về 

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương theo yêu cầu của Bộ Y tế. 

 

 

Kính gửi: 

 
 

 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 



 

 

 

 

Căn cứ nội dung Văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng 

các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy; (để b/c) 

- UBND tỉnh: U; 

- VPUBND tỉnh: V, C, CB; 

- Lưu: VT, VX1. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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