
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LÀO CAI 

 
        Số:           /UBND-VX 

V/v tăng cường thực hiện tiêm vắc 
xin và các biện pháp  phòng, chống 

dịch 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, ban, ngành tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 
chính trị xã hội tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Công điện số 1131/CĐ-BYT ngày 

31/7/2021 của Bộ Y tế về việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, Chủ tịch 
UBND tỉnh có chỉ đạo như sau: 

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị 
xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, tuyệt đối 
không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. 

- Hạn chế tối đa cử cán bộ đi công tác ngoại tỉnh, trừ trường hợp thực sự 

cần thiết. Khi có công việc hợp tác với người từ vùng dịch thực hiện trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai, cần phải xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 gửi Sở 

Y tế thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt trước khi triển khai. 

- Căn cứ tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị yêu cầu bố trí, sắp xếp 

ít nhất 1/3 cán bộ làm việc trực tuyến tại nhà để đảm bảo lực lượng lao động 
khi có dịch bệnh xảy ra. 

2. Sở Y tế 

- Chỉ đạo tổ chức tiêm vắc xin nhanh, đúng đối tượng, an toàn, hiệu quả, 

không để vắc xin hết hạn; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xin cho, lựa chọn 
vắc xin, lợi dụng chức trách để tiêm cho người không đúng đối tượng và các 

tiêu cực khác trong việc tiêm vắc xin. Xử lý nghiêm, kịp thời theo pháp luật các 
trường hợp vi phạm.  

- Khẩn trương rà soát và chỉ đạo các điểm tiêm vắc xin Covid-19 phải cập 
nhật đầy đủ thông tin người được tiêm chủng lên hệ thống quản lý hồ sơ sức 
khỏe điện tử trong thời gian 24h sau khi tiêm. Đối với các đơn vị đã tổ chức 

tiêm nhưng đến nay chưa hoàn thiện việc nhập dữ liệu, yêu cầu hoàn thành xong 
trước ngày 05/8/2021.  
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3. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Tập trung thực hiện quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp cụ thể 

phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban 
Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và của UBND tỉnh Lào Cai đã 

ban hành trong thời gian qua. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các biện pháp phòng, 
chống dịch của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh,  người dân trên địa bàn... Xử 

lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. 

- Tuyên truyền, vận động nhân dân động viên người thân đang ở các vùng 

bị phong tỏa, vùng áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ không được rời địa bàn, tiếp tục ở lại theo tinh thần giãn cách 

“ai ở đâu ở đấy” theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ 

tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
 - TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 
 - Như trên; 
 - Báo Lào Cai; 
 - Đài Phát thanh - Truyền hình 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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