THIXKEU GOI
CUA CHU TICH UBND HUYtN BAO YEN, T!NH LAO CA!
V vic tham gia tiêm vãc xin phông Covid-19
Báo Yen, ngày 31 tháng 12 nám 2021
KInh gfri: Can b, chin s và Nhân dan các dan tc huyn Bão Yen.
Thi gian qua, truOc tInh hInh din bin phirc t.p và rt nguy him cüa djch
Covid- 19, các cap üy, chInh quyên, các ngành, cong dông doanh nghip và nhân
dan các dan tc huyn Bâo Yen da chung sue dông lông chông djch vâi tinh than
ehü dng, dông b, quyêt 1it, sang tao, hiu qua và dat nhiêu kêt qua tIch circ,
quan tr9ng và co bàn kiêm soát tot djch bnh. Thay mt cho LAnh dao UBND
huyn Bào Yen, tôi hoan nghênh và biêu duang sr vào cuc tIch crc cüa các cap
üy, chInh quyên, các co quan, ban, ngành, Mt trtn To quôc, các doàn the tü huyn
den thôn, bàn, to dan phô; biêu di.rng sir no lirc không mt möi, quên mInh ciia
các can b ngành y tê, hrc luçmg quân di, cong an, dan quân tr v, To Covid cong
dông, các cci quan truyên thông và dc bit là sir üng h, tin trn1ng, dông tInh ciia
Nhân dan các dan tc huyn Bào Yen; trân trçng ghi nhn và cam on các c quan,
doanh nghip, to chüc, cá nhân dã quan tam ho trçl, chia sé kjp th?yi câ bang 4t
chat và tinh than trong cong tác phông, chông djch Covid- 19 trên dja bàn huyn
Bào Yen trong th?yi gian qua.
Tuy djch bnh co bàn trong tm kim soát, nhixng hin nay dang din bin
hêt sirc phüc tap, khó lumg, nhât là biên chiing mói ciia vi rñt có d nguy hiêm
cao, lay lan rat nhanh, nguy cci lay nhim trong cong dông rat krn. Dâng, Nhà nuâc
ta dâ dê ra nhiêu chii truong, giài pháp chi dao kjp thyi, hiu qua các bin pháp
phông, chông djch Covid- 19, trong do, có chiên hrçic tiêm väc xin toàn dan. Trung
uong ixu tiên phân bô vàc xin cho tinh Lao Cai trong do có huyn Bão Yen, dam
bão tiêm cho toàn b dan so tü 12 tuôi trâ len và tiêm miii tang cu&ng, bô sung;
tuy nhiên, t'l ngithi dan tham gia tiêm väc xin ciia huyn Bâo Yen vn dat thâp
so v6i mt bang chung cUa tinh cUng nhu các dja phuong khác cUa tinh Lao Cai.
Huyn Bão Yen tInh den hêt ngày 30/12/2021, t l ngithi dan tü 18 tuôi trâ len dii
diêu kin tiêm 01 miii dat 99,2 %, tiêm 02 miii dat 90%; t' l tré em tr 12— 17 tuM
dii diêu kin tiêm 01 miii dat 98,6%, tiêm 02 miii dat 80,7%, cOn 243 tnthng hqp
không dông tiém, 563 ngu.M chua di tiêm, 5.040 nguYi dã tiêm miii 1 nhung chua
di tiêm miii 2... Theo chi dao ciia Ban Chi dao tinh, den bet ngày 3 1/12/2021 phài
hoàn thành tiêm 100% cho dôi tuçlng tir 18 tuôi tr& len và hoàn thành tiêm cho dôi
tuqng tré em tfx 12-17 tuôi chm nhât vao ngày 15/01/2022.
Vc xin là ch phm cO tInh kháng nguyen dung d tao min djch dc hiu
chii dng, nhäm tang sue dê kháng ciia co the, kIch thIch h min djch ciia co th
chii dng san xuât kháng the dc hiu dê chông lai tác nhân gay bnh. Do 4y, vai
trO và igi Ich ciia tiêm chiing vàc xin phOng COVID-19 dugc cho là bin pháp bào
v sue khoé con nguäi hiu qua nhât, lam giàm dugc so mac, giàm nhç bnh và

giãm ti'r vong; ngàn ngi'ra s1r büng phát djch, ânh hung dn sirc khôe và an sinh
cüa cong dông. Tiêm väc xin phông Covid- 19 không chi là quyên lqi, trách nhirn
cUa mi cá nhân ma con là trách nhim cüa môi cá nhân dôi vói cong dông. Dôi
vói các tnthng hçp có mt tai dja phucmg, dü dieu kin tiêm nhung không dông
tiêm s phãi k cam kêt vâi ni dung không dông tiêm và sê phài tir chi trà toàn
b các chi phi lien quan den mac Covid- 19 (cách ly, xét nghim, dieu frj...), han
ché các boat dng tp trung dông ngithi theo quy djnh phông, chông djch. Dông
thi, Ban Chi dao xâ khuyên cáo các trung hçTp dü thêu kin nhimg không dông
tiêm không tham gia các boat dng nhu: dam cuâi, dam hOi, ch, siêu thj; các
hoat dng van bOa, van ngh, the thao có tp trung dông ngithi; tat niên, lien hoan,
gp mat.... và gia cho Tru&ng các thôn, bàn, to dan phô và To Covid cong dông
giám sat.
Chi con lai It thai gian nüa là ht thai gian trin khai tiêm vet theo chi dao
cüa ChInh phU, UBND tinh Lao Cai, thay mt Ban Chi dao huyn, Lânh dao UBND
huyn Báo Yen tôi kêu gi toàn the can b, dãng viên, cong chüc, viên chüc, nguäi
lao dng, cong dông doanh nghip và toàn the Nhân dan các dan tc huyn Bão
Yen ti'r 12 tuôi trâ len di tiêm väc xin phOng Covid- 19 nhäm báo v tot nhât s1rc
khóe, tInh mng cüa cá nhân mInh, gia dInh và toàn xã hi; dc bit là nhüng ai
chua di tiêm, không dông tiêm và dã tiêm müi 1 nhung chua di tiêm müi 2;
"Nhfrng ngwô'i không hem vàc xin phèng COVID-19 là dang dt sá'c k/the cüa
mlnh vào tin/i the nguy hiêm và các bçin cüng dang khiln tat cã cháng ta gp
rüi ro".
Tôi d nghj cac co quan, ban, ngành, doàn th, các dja phucmg cn tIch c1rc,
chü dng vâi phrnmg châm di trng nhà, rà tmg nguOri dê tuyên truyên, 4n dng
nguYi dan tham gia tiêm phông Covid- 19 dê sam dat m1ic tiêu bao phü väc xin và
thich irng an toàn, linh boat, kiôm soát djch bnh theo tinh than Nghj quyêt sO
128/NQ-CP cüa ChInh phü.
Thay mt lành dao huyn, tOi gui dn toàn th can b, cOng chüc, viên chüc,
nguai lao dng và Nhan dan các dan tc huyn Bâo Yen lai chüc manh khóe, an
toàn, cüng chung süc, dông lOng, vuçYt qua mpi khó khän, thách thüc dê chiên thäng
dai djch Covid-19!
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