
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2021 

V/v khẩn trương đẩy nhanh tiến 

độ và rà soát đối tượng tiêm vắc 

xin phòng COVID-19  

 

        Kính gửi:      

- Sở Y tế; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 4718/BYT-DP ngày 14/6/2021 của Bộ Y tế về việc 

khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19; xem xét Tờ trình 

số 174/TTr-SYT ngày 14/6/2021 của Sở Y tế về việc phê duyệt danh sách tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; đồng chí 

Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố huy 

động toàn bộ lực lượng y tế và các lực lượng khác bao gồm: công an, quân đội, 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội,… tham gia hỗ trợ để tổ chức 

tiêm ngay vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh hoàn thành trước ngày 

18/6/2021 bảo đảm an toàn, không đợi tiêm mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 

1 để tăng độ bao phủ tiêm chủng; huy động các cơ sở khám chữa bệnh chuẩn bị 

sẵn sàng xử trí các trường hợp tai biến nặng sau tiêm, bảo đảm tiêm đến đâu an 

toàn đến đó; hàng ngày (trước 17 giờ 00) báo cáo kết quả về Bộ Y tế (Cục Y tế dự 

phòng) và UBND tỉnh. 

(Công văn số 4718/BYT-DP được gửi kèm trên VNPT-iOffice). 

2. Yêu cầu Sở Y tế rà soát lại danh sách các cơ quan, đơn vị đề nghị tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 tại Tờ trình số 174/TTr-SYT, bảo đảm đúng quy định 

theo nhóm đối tượng ưu tiên, cụ thể: 

- Rà soát lại các đối tượng trong danh sách UBND các xã, phường của 

thành phố Lạng Sơn, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 

triển chi nhánh Lạng Sơn, Công ty Điện lực Lạng Sơn, Bưu điện Lạng Sơn, Tổ 

COVID cộng đồng của thành phố… theo hướng chỉ tiêm vắc xin phòng COVID-

19 cho các đối tượng thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với nhiều người.  

- Chưa tiêm cho các đối tượng của Ban Quản lý chợ Giếng vuông, Khách 

sạn Vinpearl, Khách sạn Mường Thanh; xem xét tiêm đợt sau (nếu được Bộ Y tế 

phân bổ vắc xin).  

- Bổ sung các đối tượng: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam chi nhánh Lạng Sơn; Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, Trường Cao 

đẳng Sư phạm Lạng Sơn, Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn; Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh, Sở Tư pháp, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng 
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Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, Văn phòng 

Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Chi nhánh 

Vietel Lạng Sơn,… theo hướng ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các 

đối tượng thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với nhiều người trước. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các CQ BCĐ theo QĐ số 1023/QĐ-UBND; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, ĐV trực thuộc; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Hà 
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