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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

Số:           /UBND-VX 
V/v giao chỉ tiêu tiêm vắc xin  
phòng Covid-19 tháng 7/2022 

 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lào Cai, ngày        tháng  7 năm 2022 

  Kính gửi:  
- Các sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 
 Hiện nay tình hình dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp ở một 
số quốc gia tại Châu âu với sự xuất hiện biến thể phụ của Omicron BA.4 và BA.5, 

trong đó biến thể BA.5 đã xuất hiện tại Việt Nam. Vì vậy, nguy cơ dịch bệnh bùng 
phát trở lại là rất lớn, do đó cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm chủng vắc xin 

COVID-19, đặc biệt làm tiêm vắc xin tăng cường và nhắc lại.  

Trong tháng 6/2022 với sự nỗ lực của các cấp, cách ngành, các địa phương, 

toàn tỉnh đã tiêm được 126.278 mũi vắc xin phòng Covid-19 cho tất cả các đối 
tượng. Tuy nhiên với kết quả trên mới đạt được 60% số kế hoạch giao . 

Để tiếp tục thực hiện đạt chỉ tiêu theo kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 

18/3/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 
năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai; kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 

15/4/2022 tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 – 11 
tuổi trên địa bàn tỉnh Lào Cai; đồng thời thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ tại Công văn số 4114/VPCP-KGVX ngày 02/7/2022 về việc tăng 
cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh  yêu cầu: 

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố  

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên; mũi 3 cho người từ 12 đến 
dưới 18 tuổi và tiêm đủ các mũi cơ bản cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế đảm bảo theo mục tiêu bao phủ mà Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ đã đề ra, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả. Sử dụng kịp 

thời, hiệu quả số vắc xin phòng COVID-19 được phân bổ, tránh lãng phí. 

 (Phụ biểu giao chỉ tiêu tiêm vắc xin tháng 7/2022 kèm theo)  

2. Giao Sở Y tế  

- Tăng cường giám sát, hỗ trợ các địa phương thực hiện công tác tiêm vắc 
xin nhằm đạt tỷ lệ bao phủ theo yêu cầu.  

- Bảo đảm đầy đủ, kịp thời thuốc chữa bệnh, sinh phẩm, vật tư, trang thiết 
bị cho công tác phòng, chống dịch và khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn. 
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3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông 

 Tăng cường phối hợp với Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố 

chỉ đạo các cơ quan truyền thông làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu về 
diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh, về biến chủng mới BA.5 của vi rút 

SARS-CoV-2 có thể làm dịch bùng phát trở lại, để ủng hộ, tích cực tham gia tiêm 
vắc xin phòng chống dịch COVID-19 và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh hiệu quả. 

Yêu cầu Thủ tưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố 

triển khai thực hiện./. 
 

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

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Giàng Thị Dung 
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Phụ biểu: GIAO CHỈ TIÊU TIÊM TRONG THÁNG 7/2022 
(Kèm theo Công văn số          /UBND-VX ngày      /7/2022 của UBND tỉnh Lào Cai)  

 

TT Điểm tiêm 

Tổng số 

đối tượng 

đủ điều 

kiện tiêm 

Trẻ 5 – dưới 12 

tuổi 
Trẻ 12- dưới 18 tuổi Người từ 18 tuổi trở lên 

Tiêm 

mũi 1 

Tiêm 

mũi 2 

Đủ 

điều 

kiện 

chưa 

tiêm 

mũi 1 

Đủ 

điều 

kiện 

chưa 

tiêm 

mũi 2 

Tiêm 
mũi 

nhắc lại 

Đủ 

điều 

kiện 

chưa 

tiêm 

mũi 1 

Đủ 

điều 

kiện 

chưa 

tiêm 

mũi 2 

Tiêm nhắc lại lần 1 

Còn lại 

cần tiêm 

Nhắc lần 

2 

Số nhắc lại 

lần 1 chưa 

tiêm của 

tháng 6 

chuyển 

sang tháng 

7 

Số người 

cần tiêm 

nhắc lại 

lần 1 của 

tháng 7 

Tổng số 

người cần 

tiêm nhắc lại 

lần 1 của 

tháng 7 bao 

gồm cả số 

chưa tiêm 

tháng 6 

1 Bảo Thắng 43.680 3.118 4.605 0 6 6068 20 5 3653 1.509 5.161 24.697 

2 Bảo Yên 35.452 2.438 5.045 45 213 7085 114 355 4631 1.570 6.187 13.970 

3 Bát Xát 27.867 1.306 4.526 115 68 8801 8 105 2196 1.147 2.797 10.141 

4 Bắc Hà 23.113 1.838 4.001 2 0 5456 0 0 3062 835 3.897 7.919 

5 Mường Khương 24.494 1.176 4.368 54 336 6626 60 46 3381 1.084 4.465 7.363 

6 Sa Pa 28.297 2.488 5.043 150 169 8958 301 114 2303 1.230 3.520 7.554 

7 Si Ma Cai 13.410 1.444 2.235 33 182 4414 0 0 0 913 913 4.189 

8 TP Lào Cai 59.757 6.246 6.048 8 0 14645 2 0 2187 2.062 4.248 28.560 

9 Văn Bàn 35.692 2.069 6.007 4 306 7004 2 1590 0 2.463 2.463 16.247 

Tổng 291.762 22.123 41.878 411 1.280 69.057 507 2.215 21.413 12.813 33.651 120.640 
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