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Số:         /UBND-YT 
V/v tiếp tục tuyên truyền, vận động 

người dân tiêm phòng vắc xin Covid-19 

Xuân Trường, ngày      tháng 8 năm 2022 

 

        Kính gửi: 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Phòng GD&ĐT, Phòng 

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

- Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

Thời gian qua, UBND các xã, thị trấn, các trường học trên địa bàn huyện đã 

tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện 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. Tuy 

nhiên, theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, qua tổng hợp đến nay trên địa bàn 

huyện còn trên 28.000 người trong độ tuổi chưa tham gia tiêm chủng. Trong đó, từ 5 

đến dưới 12 tuổi là 2.371 trẻ, từ 12-17 tuổi là 2.130 trẻ, từ 18 tuổi trở lên 24.317 

người (Cụ thể theo biểu thống kê gửi kèm Công văn này).  

Từ tình hình trên, UBND huyện yêu cầu:  

1. UBND các xã, thị trấn:  

- Căn cứ vào biểu thống kê và danh sách đã lập, lưu tại địa phương tiếp tục tập 

trung tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh, người giám hộ của trẻ và nhân dân 

tham gia, đăng ký tiêm đầy đủ các mũi vắc xin phòng Covid-19 theo phương châm 

“đi từng ngõ, ngõ từng nhà, rà từng người”, nhất là đối với các địa phương có nhiều 

trẻ chưa được đăng ký tiêm. Phấn đấu tỷ lệ đồng ý tiêm chủng cho trẻ đạt từ 95% trở 

lên và trên 95% số đối tượng được đăng ký, tiêm phòng đầy đủ các mũi vắc xin theo 

quy định.  

- Tổ chức tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho các nhóm đối tượng theo Kế hoạch, 

đảm bảo an toàn, hết số lượng vắc xin được phân bổ. 

- Rà soát, tổng hợp số lượng các đối tượng đăng ký tiêm gửi về UBND huyện 

(qua Phòng Y tế huyện tổng hợp) trước ngày 18/8/2022. 

2. Phòng GD&ĐT huyện, Trung tâm GDNN-GDTX, các trường THPT trên 

địa bàn huyện:  

- Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh, người giám 

hộ về lợi ích, sự cần thiết của việc tiêm chủng; vận động phụ huynh, người giám 

hộ đăng ký đủ các mũi vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ khi đến hạn. 

- Phối hợp với các địa phương tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh chủ 

động đưa con em đi tiêm đúng thời gian, đảm bảo an toàn. 



3. Phòng Y tế huyện:  

- Tiếp tục tham mưu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương 

thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nâng cao tỷ lệ tiêm 

phòng vắc xin Covid-19 cho các nhóm đối tượng. 

- Tổng hợp số lượng đăng ký tiêm chủng của các cơ quan, đơn vị, địa phương 

báo cáo UBND huyện trong ngày 19/8/2022. 

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

thị trấn thực hiện nghiêm nội dung Công văn này./. 
 

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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