
UBND HUYỆN CHI LĂNG 

 BAN CHỈ ĐẠO TIÊM CHỦNG 

VẮC XIN PHÒNG COVID-19 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  86/BCĐ 

V/v tiêm mũi 2 vắc xin phòng 

COVID-19 cho trẻ từ 15-17 tuổi  

Chi Lăng, ngày 30 tháng 11 năm 2021 

  Kính gửi: 

 - Trung tâm Y tế huyện; 

 - Công an huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn; 

 - Các Trường THPT; Trung tâm GDNN-GDTX.  

Căn cứ Kế hoạch số 111/KH-SYT ngày 01/11/2021 của Sở Y tế tỉnh Lạng 

Sơn về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 12 đến 17 

tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021. 

Căn cứ kế hoạch số 51KH/BCĐ ngày 03/11/2021 của Ban Chỉ đạo tiêm 

chủng vắc xin COVID-19 huyện Chi Lăng về việc triển khai tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 cho trẻ từ đủ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 388/QĐ-KSBR ngày 29/11/2021 của Trung tâm 

kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 

tiêm cho trẻ em - Mũi 2 ( lần 1) ( Pfizer); 

Căn cứ công văn số 5312/SYT-NVYD ngày 29/11/2021 của Sở y tế Lạng 

Sơn về việc tiêm vắc xin mũi 2 cho trẻ từ 15 đến 17 tuổi; 

 Tính từ ngày 04/10/2021 đến hết ngày 29/11/2021 toàn huyện đã tổ chức 

tiêm mũi 1 vắc xin Pfizer cho 6.042 liều cho trẻ từ đủ 12 đến17 tuổi. Để tiếp tục 

triển khai chiến dịch tiêm vắc xin mũi 2 đợt tiếp theo cho trẻ em từ 15 đến 17 

tuổi (học sinh Trung học phổ thông), Ban Chỉ đạo tiêm chủng vắc xin COVID-

19 huyện Chi Lăng đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực 

hiện tốt một số nội dung cụ thể như sau: 

 1. Tiếp tục tuyên truyền cho giáo viên, phụ huynh học sinh về lợi ích của 

tiêm vắc xin phòng COVID-19, an toàn tiêm chủng …hướng dẫn cài đặt sổ sức 

khỏe điện tử (Sổ SKĐT), PC covid-19 vào điện thoại thông minh và kiểm tra 

kết quả mũi tiêm trên ứng dụng này trước khi về. 

 2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn Trạm Y tế phối hợp với các Trường THPT 

trên địa bàn tổ chức triển khai tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo đúng 

tiến độ, hiệu quả và an toàn đồng thời triển khai lấy chữ ký phụ huynh (người giám 

hộ) đồng ý tiêm vắc xin phòng COVID-19 trước khi tiến hành tiêm chủng. 

 3. Công an huyện chỉ đạo công an tại các xã, thị trấn phối hợp với Trạm Y 

tế và các Trường học tiếp tục thực hiện rà soát, kiểm tra xác thực danh sách các 

cháu tham gia tiêm chủng đồng thời gắn mã định danh cho các cháu chưa có thẻ 

căn cước; thực hiện đăng nhập danh sách vào nền tảng tiêm chủng COVID-19 

và in giấy chứng nhận tiêm chủng cho 100% các cháu sau khi tiêm xong. 

  4. Thời gian triển khai: bắt đầu từ ngày 01/12/2021 và hoàn thành 

xong trước  ngày 04/12/2021. 



2 

  5. Do tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt trong 

ngày 30/11/2021 tại thị trấn Đồng Mỏ đã xuất hiện ca F0 trong cộng đồng, nguy 

cơ tiềm ẩn cao, đề nghị các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, đồng thời 

tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch khi triển khai 

tiêm chủng (đeo khẩu trang, giữ khoảng cách…) đảm bảo an toàn cho nhân viên 

Y tế và các đối tượng đến tiêm. 

  Ban Chỉ đạo tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 huyện Chi Lăng đề 

nghị các đơn vị liên quan, UBND xã, thị trấn nghiệm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 
- TTKSBT tỉnh; 
-TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 
- UBND các xã,TT; 

- Lưu: VT, TTYT. 

TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vi Quang Trung 
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