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Số:        /UBND-YT 

V/v rà soát, tổng hợp đối tượng  

trong diện tiêm vắc xin phòng COVID-19 

Xuân Trường, ngày      tháng 7 năm 2022 

 

   

     Kính gửi: 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo,  

Trung tâm Y tế, Trung tâm GDTX-GDNN huyện; 

- Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

Thời gian gần đây, tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tại 

Việt Nam đã ghi nhận sự xuất hiện hai biến thể phụ BA.4 và BA.5 của biến chủng 

Omicron trong cộng đồng. Trong khi đó, nhiều người dân bắt đầu có tâm lý chủ 

quan, lơ là trong công tác phòng bệnh; tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 của trẻ từ 

5 đến dưới 12 tuổi và tỷ lệ người dân tiêm mũi 4 đạt thấp.  

Từ tình hình trên, để có cơ sở đăng ký nhu cầu vắc xin và tổ chức tuyên 

truyền, vận động tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho các nhóm đối tượng, phấn đấu 

hoàn thành việc tiêm đủ 2 mũi cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8/2022; 

triển khai tiêm liều nhắc lại mũi 3 cho trẻ từ 12-17 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản và 

nâng cao tỷ lệ người dân tham gia tiêm mũi 4, góp phần đảm bảo an toàn phòng 

chống dịch bệnh cho nhân dân nói chung và nhất là học sinh chuẩn bị cho năm học 

mới 2022 - 2023, UBND huyện yêu cầu: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện tập 

trung thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đối với trẻ từ 5-17 tuổi đang theo học tại các trường Mầm Non, Tiểu học, 

THCS: UBND các xã, thị trấn phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện cử cán bộ, giáo 

viên cùng thành viên BCĐ, Tổ Covid cộng đồng tổ chức đến từng gia đình trẻ theo 

phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để vận động nhân dân, 

phụ huynh học sinh, người giám hộ của trẻ đăng ký tiêm chủng các mũi vắc xin 

phòng Covid-19 và thu thập phiếu đăng ký theo mẫu gửi kèm; Tổng hợp, báo cáo 

nhu cầu văc xin về BCĐ tiêm chủng xã, thị trấn và Phòng GDĐT huyện. 

- Các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX huyện: Phối hợp với UBND 

các xã, thị trấn có hình thức tuyên truyền vận động phù hợp để phụ huynh học sinh 

chủ động đăng ký tiêm chủng các mũi khi đến thời hạn; Tổng hợp, báo cáo trực 

tiếp về BCĐ huyện qua Phòng Y tế huyện trong 04/8/2022.  

 2. UBND xã, thị trấn: 

 - Rà soát, lập danh sách trẻ không đi học, trẻ vừa tốt nghiệp THPT (bao 

gồm cả các trẻ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, cơ sở tôn giáo,…) và người từ 18 tuổi 

trở lên đã tiêm các mũi vắc xin và chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19. 
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- Trên cơ sở báo cáo của các nhà trường và rà soát của địa phương, tổng hợp 

danh sách trẻ từ 5-17 tuổi trên địa bàn và người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm các mũi 

vắc xin và chưa tiêm (theo mẫu); đăng kí nhu cầu vắc xin trong ngày 04/8/2022 

(qua phòng Y tế huyện). 

 3. Các cơ quan có liên quan: 

 - Phòng GD&ĐT huyện chỉ đạo các trường Mầm non, Tiểu học, THCS 

trên địa bàn thuộc ngành quản lý phân công cán bộ, giáo viên phối hợp với BCĐ 

các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động trực tiếp đến gia đình trẻ và thu 

thập phiếu đăng ký. Đồng thời, chỉ đạo các nhà trường thường xuyên cập nhật 

tiến độ tiêm chủng của trẻ và báo cáo về BCĐ xã, thị trấn và Phòng GD&ĐT 

huyện để tổng hợp. 

 - Phòng Y tế huyện: Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương 

thực hiện; tổng hợp nhu cầu vắc xin toàn huyện, báo cáo UBND huyện trong ngày 

05/8/2022. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn; Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện khẩn trương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 
- Như trên; 
- Cổng TTĐT huyện; 
- Lưu: VT, YT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Trần Văn Vỵ 
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