
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LÀO CAI 

 
        Số:           /UBND-VX 

V/v đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin 
phòng Covid-19 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lào Cai, ngày       tháng       năm 2021 

 

 

Kính gửi:   

- Các sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công điện số 1662/CĐ-TTg ngày 02/12/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ; Công văn số 10315/BYT-DP ngày 04/12/2021 của Bộ Y tế về việc 
đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Công văn số 730/CV-

TU ngày 03/12/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc thực hiện triển khai chỉ đạo 
của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Sở Y tế 

- Chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ 

đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trong độ 
tuổi chỉ định; đảm bảo tiêm chủng an toàn theo các quy định và hướng dẫn của 

Bộ Y tế, đặc biệt lưu ý và ưu tiên tiêm chủng cho đối tượng là người từ 50 tuổi 
trở lên, người mắc bệnh nền. Hoàn thành việc bao phủ mũi 1 cho 100% trẻ em có 

độ tuổi từ 12 – 17, xong trước ngày 10/12/2021 và tiêm mũi 2 cho những đối 
tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian.  

- Chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng tăng cường thực hành an toàn tiêm chủng, 

theo dõi người được tiêm ít nhất 30 phút sau tiêm tại điểm tiêm; hướng dẫn người 
được tiêm theo dõi sức khoẻ sau khi tiêm và liên hệ với cơ quan y tế gần nhất khi 

cần thiết; xử trí kịp thời các trường hợp tai biến nặng sau tiêm. 

- Khẩn trương tham mưu kế hoạch tiêm mũi tăng cường, mũi bổ sung cho 

những người đã tiêm chủng đủ liều cơ bản theo hướng dẫn tại Công văn số 
10225/BYT-DP ngày 01/12/2021 của Bộ Y tế.  

2. Sở Thông tin và Truyền thông 

Tăng cường công tác truyền thông về lợi ích, tính an toàn của vắc xin và 

những tác dụng không mong muốn có thể xảy ra sau khi tiêm để người dân hiểu 
rõ, hiểu đúng, tránh hoang mang, lo lắng và hưởng ứng tích cực tham gia tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19. 

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình triển khai tiêm chủng tại địa 
phương và rà soát số lượng vắc xin đã được phân bổ để chỉ đạo, đôn đốc việc tiếp 
nhận vắc xin và triển khai tiêm chủng kịp thời, không để xảy ra tình trạng thừa 

vắc xin với hạn dùng ngắn hoặc quá hạn sử dụng phải huỷ bỏ gây lãng phí. 
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- Đối với những địa phương đã đạt được độ bao phổ vắc xin cao cần rà soát 
kĩ càng và tổ chức tiêm vét, đảm bảo tất cả người dân có đủ điều kiện tiêm chủng 

được tiêm đủ liều vắc xin. 

- Duy trì tối thiểu ít nhất 1 điểm tiêm tại huyện, thị xã, thành phố để tổ chức 

tiêm vét cho người dân trên địa bàn, tránh không để người dân phản ánh không có 
vắc xin hoặc không được tiêm. 

- Tập trung chỉ đạo chính quyền cấp cơ sở tăng cường vận động nhân dân 

đến tiêm vắc xin; chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bàn tích cực tuyên 
truyền để người dân thấy rõ quyền lợi và trách nhiệm của bản thân đối với cộng 

đồng về việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. 

Đây là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến 
độ sử dụng vắc xin đã được phân bổ, đồng thời đảm bảo tỷ lệ bao phủ vắc xin 

tại địa phương./. 

(Gửi kèm bảng tổng hợp phân bổ và sử dụng vắc xin đến hết ngày 

30/11/2021) 
 

Nơi nhận:  
 - TT: TU, UBND tỉnh; 
 - Như trên; 
 - Báo Lào Cai; 
 - Đài PTTH tỉnh; 
 - Lãnh đạo Văn phòng; 
 - Cổng TTĐT tỉnh; 
 - Lưu: VT, TH3, VX2.     

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 
 

Giàng Thị Dung 



 
 

 
 

KẾT QUẢ TIÊM CHO NGƯỜI TỪ 18 TUỔI TRỞ LÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI 

(Số liệu tính đến hết ngày 05/12/2021) 
 

 
 

 
 

 
 

TT 
Tên huyện, thị 
xã, thành phố 

Tính theo số liệu rà soát lại của các huyện đến ngày 24/10/2021 về người có mặt tại địa 

phương 

Tổng số 
người 

 ≥ 18 tuổi 

Không 
có mặt 

tại tỉnh 

Đã tiêm M1 Đã tiêm M2 

SL 
M1/TS 

(%) 

M1/có 
mặt 

(%) 

SL 
M2/TS 

(%) 
M2/có mặt 
(%) 

1 Bắc Hà 43.504 3777 35.636 81,91 89,70 30.741 70,66 77,38 

2 Bảo Thắng 67.875 3189 63.873 94,10 98,74 58.067 85,55 89,77 

3 Bảo Yên 55.210 5739 47.469 85,98 95,95 42.008 76,09 84,91 

4 Bát Xát 49.672 1733 45.364 91,33 94,63 42.974 86,52 89,64 

5 Lào Cai 101.473 2403 105.125 103,60 106,11 98.732 97,30 99,66 

6 
Mường 
Khương 

36.373 2270 31.415 86,37 92,12 27.053 74,38 79,33 

7 Sa Pa 43.545 1222 41.873 96,16 98,94 36.157 83,03 85,43 

8 Si Ma Cai 21.680 3278 17.633 81,33 95,82 15.635 72,12 84,96 

9 Văn Bàn 57.607 8164 48.211 83,69 97,51 43.549 75,60 88,08 

 
Cộng 476.939 31.775 436.599 91,54 98,08 394.916 82,80 88,71 
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KẾT QUẢ TIÊM CHO TRẺ EM TỪ 12-17 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI 
(Số liệu tính đến hết ngày 05/12/2021) 

 

TT 
Tên huyện, TX, 

TP 

Tổng (12-17 tuổi) 

Số đối 
tượng 

Số tiêm mũi 1 Số tiêm mũi 2 

Số trẻ đã 
tiêm 

Tỷ lệ  
(%) 

Số trẻ đã 
tiêm 

Tỷ lệ  
(%) 

1 Bắc Hà 8.176 5.026 61,47 0 0,00 

2 Bảo Thắng 9.899 8.231 83,15 0 0,00 

3 Bảo Yên 9.955 7.536 75,70 0 0,00 

4 Bát Xát 8.528 6.495 76,16 0 0,00 

5 Lào Cai 14.375 13.876 96,53 6.096 42,41 

6 Mường Khương 6.912 5.696 82,41 0 0,00 

7 Sa Pa 8.252 7.167 86,85 0 0,00 

8 Si Ma Cai 4.920 3.820 77,64 0 0,00 

9 Văn Bàn 8.897 7.792 87,58 0 0,00 

  Cộng 79.914 65.639 82,14 6.096 7,63 
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