
CONG HOÀ X� HOI CHÚ NGH*A VIÆT NAM 

Doc lp - Ty do -Hanh phúc 
UY BAN NHÂN DÅN 
HUY�N NAM TRrC 

Nam Truc, ngày 20 tháng 6n�m 2022 So: 44/UBND-PYTT 
V/v t�ng cuong công tác tiëm 

väc xin phòng COVID-19 

Kinh gui: 
-Các phòng, ban, ngành, �oàn thê cça huyên; 
-Các truòng THPT, Trung tâm GDNN-GDTX huyÇn; 

- Các doanh nghiÇp trên dËa bàn huyÇn; 

- UBND các x�, thË trân. 

Thrc hiÇn chi �¡o cça UBND tinh t¡i vän bàn sô 306/UBND-VP7, ngày 
08/6/2022 và chi �¡o cça Thuong trrc HuyÇn üy vê viÇc t�ng cuong công tác tiêm 

v�c xin phòng Covid-19 (mki 3, müi 4 cho nguôi t 18 tuôi trò lên; cho tré em të S5 

�en duói 12 tuoi). �Á moi nguoi dân �ang sinh sóng, làm viÇe và hoc tp trên dija bàn 

huyên có du diÁu kiÇn tiêm våc xin �ugc tiêm vác xin phòng Covid-19. UBND 

huyÇn yêu câu: 

1. Các phòng, ban, ngành, doàn thê cüa huyÇn 

Lp danh sách cán bÙ, công chúc, vin chúc, nguròi lao �Ùng däng ký 

tiêm vác xin phông Covid-19 t¡i don vË (Theo mau �inh kèm). 
- Gui danh sách ��ng ký tiêm vác xin v� UBND huyÇn (qua phòng Y të) 

truóc 14h00, ngày 21/6/2022.

- Thù truong các co quan chju trách nhiÇm truróc Chù tich UBND huyÇn 

vè tính chinh xác cça danh sách, �àm båo 100% cán bÙ, công chúc, viên chúc, 

ngroi lao �Ùng dç diêu kiÇn t¡i �on v/ thuc hiÇn tiêm mui 4. 

- Tër 7h30 �¿n 10h30, ngày 22/6/2022, UBND huyÇn tô chée tiêm chüng 
cho toàn bÙ cán bÙ, công chuc, nguoi lao dÙng t¡i các các phòng, ban, ngành, 

�oàn thê cua huyên t¡i Nhà V�n hóa trung tâm huyÇn. 

Ghi chi: Các co quan chuân bË danh sách và biÁu mâu tiêm chùng; cán 

bo, công chúc, viên chúc, nguoi lao �Ùng chuân bj truóc phieu sàng loc tiÃm 

chung, phiêu �ông ý tiêm chùng (theo mâu). 
2. Phòng Giáo dye và Dåo t¡o, các truong THPT, Trung tâm GDNN- 

GDTX Nam Tryc. 

- Phong Giáo duc và �ào t¡o lp danh sách toàn bÙ cán bÙ, giáo viên, 

nguoi lao dÙng t¡i các trurong Mâm non, Tiêu hÍc, THCS ��ng ký tiêm v�c xin 

(theo m�u dính kèm), gi Danh sách vê UBND huyÇn (qua phòng Y të) truóc 

14h00, ngày 24/6/2022.
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- Các truòng THPT, Trung tâm GDNN-GDTX Nam Truc lp danh sách

toàn bÙ cán bÙ, giáo viên, nguoi lao �Ùng cça don vË minh d�ng ký tiêm v�c xin 

(theo mu �ính kèm), güi Danh sách vê UBND huyÇn (qua phòng Y tê), truóc 

14h00, ngày 24/6/2022. 

- Thç trurong các co quan, don vË chiu trách nhiÇm truróc Chú tich UBND 

huyên vê tính chinh xác cça danh sách, �åm bào 100% cán bÙ, công chéc, viên 

chúc, nguoi lao �Ùng dç diêu kiÇn t¡i �on vi thuc hiÇn tiêm mui 4. 

3. UBND các x�, th/ trân: 
- Lp danh sách toàn bÙ cán bÙ, công chúc, nguoi lao �Ùng dang làm viÇc tai 

Dång uy-HÐND-UBND x�, thË trân, luc lrgng tuyên �âu phòng chông dËch ��ng 
ký tiêm (theo mâu dính kèm); 

- Gui danh sách ��ng ký tiêm chùng vê UBND huyÇn (qua phòng Y tê) 

trróe ngày 24/6/2022. 
- T�ng cuòng hon nïa công tác tuyên truyên vê loi ích cça viÇc tiêm v�c xin, 

van dÙng dê nguoi dân hiêu, �ông thun, tu giác di tiêm chüng �ây dç, kËp thÝi vùa là 

quyên loi, vira là trách nhiÇm vÛi bàn thân, gia dinh, cÙng dông và �ë d¡t droc hiÇu 

qua phong bÇnh tôt nhât. 

Chu tich UBND x�, thË trân chËu trách' nhiêm truóc UBND huyÇn vêtính 

chính xác cça danh sách và tý lÇ tiêm chçng các �ôi tuong thuÙc diÇn ph£i tiêm di 

tiêm thâp. 
4. Các Doanh nghiÇp trên �Ëa bàn huyÇn. 

Tó chéc rà soát, thông kê, lp danh sách sô lugng nguoi lao �Ùng t¡i doanh 

nghiÇp chua tiêm và chua tiêm mki 2, müi 3, müi 4 (theo mâu �ính kèm). 
- Tông hop Danh sách báo cáo vê UBND huyÇn (qua Phòng Lao �Ùng- 

Thuong binh và Xä hÙi) dê tông hop. 
- T�ng cuòng tuyên truyên, vn dÙng, t¡o dieu kiÇn cho nguoi lao �Ùng �ang 

làm viÇc tai doanh nghiÇp �äng ký và di tiêm väc xin phòng Covid-19 

Dôi vói nhïng lao �Ùng cua doanh nghiÇp �ã dugc tiem väc xin (mki 4), thi 

giám �ôc ph£i có xác nhn cça UBND x�, thË trân noi nguoi lao �Ùng cu trú. 

5. Phong Lao �Ùng- Thuong binh và Xä hÙi 

- Kiem tra, dôn dôc, huóng dân các doanh nghiÇp trên dija bàn huyÇn rà soát, 

lp danh sách nguòi lao dÙng dang làm viÇc t¡i �on vi chua tiêm và chua tiem müi 

2, mui 3, mui 4 

Tông hãp sô lugng doanh nghiÇp và ngròi lao dÙng dë nghË tiem väc xin 

müi 3, mki 4, báo cáo UBND huyÇn (qua phòng Y te) truóc 14h00, ngày 

24/6/2022.
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6. Phong Y tê huyÇn 
- Tông hÍp danh sách cán bÙ, công chúc, viên chúc, nguoi lao dÙng t¡i 

cac co quan, don vi, doanh nghiÇp trên dËa bàn huyÇn. Tham muu cho UBND 

huyén xây dung phuong án nhn, phân bô v�c xin vàthÝi gian tiêm cu thë cho 
tùng co quan, don vi, doanh nghiÇp �àm b£o d¡t kêt quå cao nhât. 

7.Trung tâm Y tê huyÇn 
- �ây m¡nh và thân tôc hon nïa viÇc tô chúc tiêm v�c xin mûi 3, müi 4 cho 

nguroi dân të 18 tuôi trö lên và hoàn thành tiêm mqi 1 cho trè enm të 5 dên duói 12 tuÑô1. 

Phôi hop vói phòng Y tê chju trách nhiêm nhn våc xin të tinh và tô 
chúc tiêm v�c xin cho nhân dân �àm bào tiên �Ù, måc tiêu bao phú v�c xin trên 

dËa bàn huyÇn. 

Thuong xuyên câp nht huóng d�n cça BÙ Y té, So Y té �ê triên khai tiêm 
chung v�c xin cho nguroi dân �äm båo an toàn, �úng quy dijnh và �ung tiên dÙ. 

Luu ý: Các don vË gëi danh sách ��ng ký tiêm chçng vê UBND huyÇn 
(qua phong Ytê theo dia chi mail: phongvtenamtruc@gmail.com). 

UBND huyên yêu câu các co quan, �on vË, doanh nghiÇp khân truong 
triên khai, thåc hiÇn. 

TM BAN NHÂN DÂN 
HU NCH 

Noi nhn: 
Thuong truc HuyÇn üy (�ê b/c) 

- L�nh �¡o UBND huyên; 
Nhu tren 
Công TTÐT huyÇn; 

Luu: VT. 

Luru Quang Tuyên 


