
 
 

UBND HUYỆN VỤ BẢN  

BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19  
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 776/BCĐ 
 

V/v đăng ký nhu cầu vắc xin phòng COVID-

19 cho các tháng cuối năm 2022 

 

 
 

 

Vụ Bản, ngày 20 tháng 9 năm 2022 

  

                      Kính gửi: 

                                      - Phòng Y tế; Trung tâm Y tế huyện; 

                                      - Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

                                      - Các trường phổ thông trung học đóng trên địa bàn; 

                                      - Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Giáo dục dạy nghề; 

                                      - BCĐ phòng, chống dịch COVID- 19  các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Y tế về việc tăng cường triển khai 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Để có căn cứ đề xuất nhu cầu vắc 

xin những tháng cuối năm đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời cho các địa phương và 

đảm bảo hoàn thành sớm nhất việc tiêm vắc xin cho các lứa tuổi, đặc biệt là trẻ từ 5 

đến dưới 18 tuổi; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện yêu cầu Phòng Y 

tế, Trung tâm Y tế huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông trung 

học đóng trên địa bàn, Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Giáo dục dạy nghề, Ban 

chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn triển khai một số nội dung sau:  

1. BCĐ phòng, chống dịch COVID- 19 các xã, thị trấn chỉ đạo Trạm Y tế xã 

phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tiến hành rà soát lại kỹ lưỡng số đối 

tượng tiêm chủng theo từng nhóm tuổi tại địa phương (từ 18 tuổi trở lên, 12 đến dưới 

18 tuổi, 5 đến dưới 12 tuổi); số đối tượng đã tiêm chủng vắc xin theo hướng dẫn của 

Bộ Y tế; trên cơ sở đó xác định nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 cho từng nhóm 

tuổi trong các tháng cuối năm 2022 theo biểu mẫu gửi kèm. 

  Đối với các trẻ chưa có Căn cước công dân: Phổ biến để người dân, phụ huynh 

học sinh liên hệ công an cấp xã, phường nơi đăng ký địa chỉ thường trú để được 

hướng dẫn, cung cấp mã định danh cá nhân trước khi tham gia tiêm chủng nhằm đảm 

bảo thông tin tiêm chủng của trẻ được cập nhật chính xác, kịp thời sau khi tiêm. 

2. Phòng Giáo dục - Đào tạo chỉ đạo các Nhà trường tại địa phương tiếp tục rà 

soát, thống kê và cung cấp số học sinh đã tiêm, chưa tiêm (bao gồm trẻ không đăng ký 

tiêm, trẻ chưa đủ điều kiện tiêm, trẻ đủ điều kiện chưa tiêm) trên tổng số học sinh cụ 

thể theo từng trường học. Đôn đốc các trường có tỷ lệ tiêm chủng thấp tăng cường 

công tác truyền thông, vận động phụ huynh, người giám hộ đưa trẻ đi tiêm đầy đủ, 

đúng hạn. 
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3. Các trường phổ thông trung học đóng trên địa bàn; Trung tâm Giáo dục 

thường xuyên – Giáo dục dạy nghề tục rà soát, thống kê và cung cấp số học sinh đã 

tiêm, chưa tiêm (bao gồm trẻ không đăng ký tiêm, trẻ chưa đủ điều kiện tiêm, trẻ đủ 

điều kiện chưa tiêm); tăng cường công tác truyền thông, vận động phụ huynh, người 

giám hộ đưa trẻ đi tiêm đầy đủ, đúng hạn. 

4. Trung tâm Y tế huyện đôn đốc Trạm Y tế các xã, thị trấn tập hợp số liệu, căn 

cứ vào số vắc xin hiện còn trên cơ sở đó xác định nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 

cho từng nhóm tuổi trong các tháng cuối năm 2022 về Sở Y tế theo quy định. 

5. Phòng Y tế đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện, tổng hợp báo cáo tiến độ 

về UBND huyện. 

Nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 và kết quả tiêm theo từng đơn vị, từng trường 

gửi về Trung tâm Y tế huyện (địa chỉ: Xã Cộng Hòa, huyện Vụ Bản, Email: 

Ttytvuban@gmail.com) trước 17h00 ngày 22/9/2022 để tổng hợp báo cáo Sở Y tế. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- BCĐ phòng, chống dịch COVID -19 huyện; 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, YT. 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

KT. TRƯỞNG BAN 

 PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Đỗ Văn Kỳ 
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