
SỞ Y TẾ  TỈNH BẮC KẠN 

TRUNG TÂM Y TẾ  

THÀNH PHỐ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TTYT-TrN, KSBT 

V/v  Triển khai các hoạt động 

tiêm vắc xin và phòng chống dịch 

covid-19 

 

                Bắc Kạn, ngày         tháng       năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao & Truyền thông thành phố; 

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19  các xã, phường; 

- Trạm Y tế các xã, phường. 

Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong giai 

đoạn hiện nay, đặc biệt là trong thời gian Trung tâm Y tế thành phố tổ chức triển 

khai tiêm chiến dịch vắc xin phòng chống bệnh covid-19 mũi 2 trên địa bàn, 

theo Kế hoạch số 1498/KH-TTYT ngày 17/12/2021 và đã ban hành giấy mời 

công dân đến tiêm tại điểm tiêm Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Kạn (Tổng đích), 

Trung tâm Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai các nội dung 

sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, phường   

1.1 Về hoạt động tiêm vắc xin:  

- Ủy ban nhân dân các xã, phường: Nông Thượng, Dương Quang, Xuất 

Hóa, Phùng Chí Kiên, Sông Cầu xây dựng kế hoạch tiêm vắc mũi 2 vắc xin 

Astrazeneca cho người dân (vắc xin Trung tâm Y tế đã phân bổ cho các điểm 

tiêm tại địa phương).  

- Tuyên truyền đến người dân đi tiêm chủng đúng thời gian (theo khung 

giờ), địa điểm theo quy định, cụ thể: 

+ Tại điểm tiêm nhà thi đấu tỉnh thể thao tỉnh Bắc Kạn: chỉ tiêm cho những 

người đã được tiêm mũi 1 vắc xin Astrazeneca tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc 

Kạn; Trung tâm Y tế thành phố, Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Kạn ( Tổng 

Đích). 

+ Tại điểm tiêm cố định tại Trạm Y tế xã, phường: Chỉ tiêm cho những 

người đã tiêm mũi 1 vắc xin Astrazeneca tại Trạm Y tế xã, phường. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiêm phòng; đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà 

từng đối tượng để thực hiện tiêm vét; cá nhân nào không tiêm nếu có mắc bệnh 

phải khám và điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh công lập thì tự chi trả viện phí.  

1.2. Hoạt động phòng chống dịch:  

- Triển khai đến các hộ gia đình: Yêu cầu các hộ gia đình ký cam kết về 

việc nếu có người thân trở về từ các tỉnh, thành phố (kể cả đi/về hàng ngày) phải 

thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế theo quy định để đảm bảo công tác điều 

tra, truy vết khi cần thiết; xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu 

xảy ra vi phạm quy định trong phòng, chống dịch. 

- Tuyên truyền, vận động người dân đại phương khi trở về từ các tỉnh, 

thành phố khác (nhất là từ vùng có dịch) và người dân từ các tỉnh, thành phố 

khác đến thành phố Bắc Kạn công tác, lao động, dự đám hiếu/hỉ, thăm thân... thì 



khuyến khích tự giác xét nghiệm Sars-CoV-2 trước khi vào địa bàn thành phố và 

phải chấp hành nghiêm quy định 5K khi vào thành phố, đồng thời có phương án 

phòng chống dịch cho đám hiếu/hỉ trên địa bàn. 

- Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về phòng chống 

dịch qua các buổi sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan/khu dân cư, sinh hoạt của các tổ 

chức đoàn thể, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, loa kéo, Tổ COVID cộng đồng, 

phát văn bản/tờ rơi đến từng hộ gia đình....  ( Nội dung truyền thông kèm theo 

văn bản này) 

3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông thành phố  

Tổ chức tuyên truyền trên lao phát thanh công cộng và cung cấp thông tin 

tuyên truyền cho UBND các xã, phường để tuyên truyền về công tác phòng 

chống dịch, việc tiêm vắc xin mũi 2 Astrazeneca trên địa bàn thành phố để 

người dân biết (Có nội dung tuyên truyền kèm theo văn bản này). 

Trung tâm Y tế thành phố kính đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị 

phối hợp thực hiện để hoạt động phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn thành 

phố đạt kết quả./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- TT Thành ủy; 

- UBND TP; 

- Sở Y tế; 

- Trung tâm KSBT tỉnh;  

- Ban giám đốc TTYT; 

- Lưu: VT, Khoa TN,KSBT và HIV/AIDS. 
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I. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG PHÕNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

Hiện nay tình hình dịch covid-19 diễn biến rất phức tạp, do nhu cầu đi lại 

của người dân vào dịp cuối năm tăng cao, do đó có nguy cơ dịch Covid-19 xâm 

nhập vào tỉnh Bắc Kạn là rất lớn. 

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Ủy ban 

nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân chấp 

hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, trong đó tập trung 

một số nội dung sau:  

1. Yêu cầu các hộ gia đình ký cam kết khi có người thân trở về từ các 

tỉnh, thành phố (kể cả đi/về hàng ngày) phải thực hiện nghiêm túc việc khai báo 

y tế theo quy định.  

2. Người dân trong và ngoài tỉnh khi vào thành phố Bắc Kạn khuyến 

khích tự giác xét nghiệm Sars-CoV-2 và phải chấp hành nghiêm quy định 5K.  

3. Hãy đi tiêm chủng đầy đủ vắc xin để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng 

đồng.  

II. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG VỀ TIÊM VẮC XIN 

Ủy ban nhân dân thành phố kêu gọi người dân đồng lòng, quyết tâm phòng 

chống dịch Covid-19.  

- Tiêm vắc xin COVID-19 là biện pháp quan trọng để bảo vệ bản thân 

và mọi người xum quanh:  

- Càng nhiều người tiêm vắc xin, cuộc sống bình thường càng sớm trở 

lại 

- Trên địa bàn thành phố Bắc Kạn sẽ tổ chức tiêm mũi 2 vắc xin Astrzeneca 

phòng Covid-19 như sau: 

+ Tại Điểm tiêm lưu động tại nhà văn hóa tỉnh Bắc Kạn ( Tổng Đích): Thời gian từ 

ngày 23/12 đến sáng ngày 28/12/2021 đối tượng tiêm: Những người đã được tiêm mũi 

1 vắc xin Astrazeneca tại Nhà thi đấu tỉnh Bắc Kạn( Tổng Đích), Bệnh viện đa 

khoa tỉnh; Trung tâm Y tế thành phố; 

+ Tại điểm tiêm cố định tại 05 Trạm Y tế xã, phường: Đối tượng tiêm là 

những người đã tiêm mũi 1 tại TYT nào thì mũi 2 sẽ tiêm tại Trạm Y tế xã, 

phường đó.  

1. Trạm Y tế phường Phùng Chí Kiên: Thời gian tiêm: Từ 25/12/2021 đến 

sáng 30/12/2021  

2.  Trạm Y tế phường Sông Cầu: Thời gian tiêm: Từ 26/12/2021 đến ngày 

29/12/2021 

3.  Trạm Y tế phường Xuất Hóa: Thời gian tiêm: Từ 23/12/2021 đến ngày 

29/12/2021 

4.  Trạm Y tế Xã Dương Quang Thời gian tiêm: Từ 23/12/2021 đến ngày 

26/12/2021 

5.  Trạm Y tế xã Nông Thượng:  Thời gian tiêm: Từ 25/12/2021 đến ngày 

29/12/2021. 

Để phòng chống dịch bệnh đề nghị mọi người dân đến đúng địa điểm, thời 

gian theo khung giờ quy định.  
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