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Số:           /UBND-YT 
V/v đăng ký nhu cầu vắc xin 

phòng COVID-19 năm 2023 

Xuân Trường, ngày       tháng 11 năm 2022 
 

 

Kính gửi: 

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

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

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện. 
 

Thực hiện Công văn số 2163/SYT-NVY ngày 04/11/2022 của Sở Y tế tỉnh về 

việc đăng ký nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 năm 2023, UBND huyện yêu cầu: 

1. UBND các xã, thị trấn: 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện cử cán bộ, giáo viên cùng thành 

viên Ban chỉ đạo, 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 phụ huynh học sinh, 

người giám hộ của trẻ đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ và thu thập 

phiếu đồng ý tiêm chủng (theo mẫu gửi kèm Công văn này). 

- Rà soát, thống kê số trẻ đăng ký tiêm trên tổng số trẻ; tổng hợp nhu cầu vắc 

xin (theo Phụ lục 1 gửi kèm Công văn này) gửi về Phòng Y tế huyện trước 16h00’ 

ngày 14/11/2022. 

2. Phòng GD&ĐT huyện: Chỉ đạo các trường Mầm non, Tiểu học, THCS 

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 tiêm chủng. Chỉ đạo các trường rà soát, thống kê số học sinh đăng ký tiêm 

trên tổng số học sinh và gửi về UBND các xã, thị trấn để tổng hợp. 

3. Trung tâm GDNN-GDTX, các trường THPT trên địa bàn huyện: Tiếp tục 

tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh, người giám hộ về lợi ích, sự cần thiết của 

việc tiêm chủng; tổng hợp nhu cầu vắc xin (theo Phụ lục 2 gửi kèm Công văn này) 

gửi về Phòng Y tế huyện trước 16h00’ ngày 14/11/2022.  

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

đăng ký nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 năm 2023. Tổng hợp nhu cầu vắc xin 

báo cáo UBND huyện, Sở Y tế tỉnh trước ngày 16/11/2022. 

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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