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Covid-19 trong các doanh nghiệp 

 

XuânTrường, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện;  

- Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện. 
 

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế xác định vắc xin vẫn 

là “vũ khí chiến lược” và là "lá chắn" quan trọng nhất để thích ứng an toàn, hiệu 

quả. Thực hiện Công văn số 306/UBND-VP7 ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, để đạt 

được hiệu quả phòng bệnh tốt nhất, hạn chế dịch bệnh bùng phát, đảm bảo an toàn 

sản xuất trong các doanh nghiệp, UBND huyện yêu cầu: 

1. Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện: 

- Khẩn trương rà soát người lao động đủ điều kiện tiêm phòng mũi mũi 04 

(những người đã tiêm mũi 3 vắc xin phòng Covid trên 4 tháng hoặc đã khỏi Covid 

trên 3 tháng). Lập danh sách đăng ký tiêm (theo mẫu đính kèm) gửi về Phòng Y tế 

huyện trong ngày 22/6/2022 để tổng hợp, tham mưu BCĐ phân bổ vắc xin. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về tác dụng của tiêm vắc xin mũi 04 để 

công nhân viên, người lao động hiểu, đồng thuận và tham gia tiêm chủng đầy đủ, 

kịp thời góp phần đạt hiệu quả phòng bệnh tốt nhất, tạo miễn dịch cộng đồng 

phòng chống dịch bệnh. Doanh nghiệp nào không chấp hành nghiêm yêu cầu tiêm 

chủng, để dịch lây lan trong cộng đồng thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

2. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện: 

- Đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đăng kí tiêm chủng. 

- Phòng Y tế huyện tổng hợp danh sách đăng ký tiêm của các doanh nghiệp 

báo cáo BCĐ huyện để phân bổ và tổ chức tiêm văc xin kịp thời, hiệu quả. 

- Trung tâm Y tế huyện căn cứ tiến độ cung ứng vắc xin của tỉnh, huyện, xây 

dựng kế hoạch tổ chức tiêm kịp thời, đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn. 

phòng chống dịch.  

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Giám đốc các doanh nghiệp 

đóng trên địa bàn huyện 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 
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Trần Văn Vỵ 
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