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Doc lap-Ty do -Hanh phúc 

Nam Truc, ngày 24 tháng 6 n�m 2022 So: 134/UBND-PYT 
V/v tiêm v�c xin phòng Covid-19 

müi 2 cho trè em të 6 �ên duói 12 tuôi 

Kinh gui: 
- Phong Giáo duc - �ào t¡o huyÇên; 
- Trung tâm Y tê huyên; 
- UBND các x�, thË trân. 

Can cú Ké ho¡ch sÑ 43/KH-UBND ngày 13/4/2022 cça jy ban nhân dân 
huyên Nam Tråc vè Triên khai Chién dËch tiêm v�c xin phòng Covid-19 cho tre 
em të 05 �ên duói 12 tuôi trên �ja bàn huyÇn Nam Truc n�m 2022. 

�e tré em të 05 �¿n duói 12 tuôi trên �Ëa bàån huyÇn có �ç �iêu kiÇn tiêm 
dugc tiêm vãc xin phòng Covid-19 và duãe cha me ho�c nguòi giám hÙ ky dông y 
tiêm, UBND huyÇn tô chúc tiêm vãc xin phòng Covid -19 müi 2 cho trè em tir 06 

dên duói 12 tuoi lich cu thê nhu sau: 
1.Thoi gian và dia �iÃm:Ngày 29/06/2022 và 30/6/2022 (iheo phu huc dinh kèm). 
2. Doi tugng tiêm: Trê em tir 06 �én duói 12 tuói �ã tiêm mki 1 vãc xin lo¡i 

Moderna vào tháng 4, tháng 5 n�m 2022. 

3. Trung tâm Y tê. 

- Chuàn bË nhân luc, vác xin dè thurc hiÇn tiêm chüng an toàn, hiÇu quå. 

- Trên co sß sÑ luong nguoi tiêm bô trí lugng vãc xin �ê tiêm, tránh tinh 

trang các cháu dên tiêm må không có v�c xin dê tiêm. 

4. Phòng Giáo dåc và �ào t¡o. 

Chi d¡o các truòng cë cán bÙ, giáo viên phôi hop vÛi phå huynh hÍc sinh dua 

hoc sinh dên dúng khung gio và dja �iêm tiêmn. 

- Chuán bË các biêu m¥u tiêm chçng nhur: Phiêu khám sàng loc, phiêu dông ý 
tiêm chüng cia cha m� ho�c nguöi giám hÙ ký �ông ý, huóng d�n theo dQi sau tiênm. 

Phoi hop vói Trung tâm Y tê chuân bj các diÁu kiÇn phåe vu tiêm v�c xin 

tai diêm tiêm. 
5. UBND các x�, thË trân. 
-Cu cán bÙ phôi hãp vói cha m� các cháu dua tré em të 06 �ên duói 12 tuôi 

không di hoc dén dja dièm tiêm �úng thÝi gian và dja dièm tiêm theo quy dinh. 

- Chuân bË các biêu mâu tiêm chüng nhu: Phiêu khám sång lÍc, phiêu dông ý 
tiêm chung cça cha m� ho·c nguròi giám hÙ ký �ông ý, huóng dân theo dõi sau tiêm. 

- Dàm bào an ninh trt ty, dón tiêp, huóng dân trë em t¡i diêm tiêm. 
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Lru ý: �oàn tiêm chi tiêm vãc xin mki 02 cho tré em tù 06 �¿n duói 12 
tuoi dã thuc hiÇn tiêm mki I v�c xin lo¡i Moderna vào các ngày 21,25,28/4/2022 
và các ngày 10,12,13/5/2022. 

Yêu câu các �on vË nghiêm túc triên khai, thyc hiÇn./. 
Noinhan: d 

- L�nh d¡o UBND huyÇn; 
- Nhu trên; 

-Công TTÐT huyÇn: 
- Luu: VT. 
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Luru Quang Tuyên 



uYEN NAM 
MCA TEM 

Tiêm vac xin phòng Coie19 chotrgiir 6 �én durói 12 tuói 

(Kem theo Công v�n BNDT ngày 246/2022 ) 

STT Ten don vi Thoi gian Ngày tiêm Dia diêm 

1Xa Nam My Tu 7h30' d¿n 8h30' 

2 Xa Tân Thinh Tu 8h30' �¿n 9h30' 

3 Xã Nam Toàn Tu 9h30' dén 10h30' Ngày 29/6/2022 

4 Xa Nam Tháng Tu 13h30' �èn 14h45 
5 Xa Hông QuangTu 14h45' dèn 16h00 Truong Tiêu hÍc| 

xä Nam Hùng 6 6 Xa Nam Hùng Tu 7h30' �én 8h30' 

7 7 Xa Nam Cuong Tu 8h30' d¿n 9h30' 

8 Xa Nghïa An Tiu 9h30' den 10h30' Ngày 30/6/2022 

9 xa Dièn Xá Tù 13h30' �ên 14h45' 

10 TT Nam Giang Tu 14h45' �ên 16h00' 

11 Xa Nam Hông 
12 Xa Nam Hoa 

Tu 7h30' den 8h30" 

Tù 8h30' den 9h30' 

13 Xa Binh Minh Tu 9h30' �ên 10h30 
14 Xã Nam Duong Tu 13h30 �¿n 14h45' 

Ngày 29/6/2022 

15 Xä Nam Tien Tir 14h45' �Ãn 16h00' Truong Tiêu hÍc 
xa Nam Tien 16 Xä Nam Thanh Ti 7h30' �ên 8h30 

17 Xa Nam Häi Tir 8h30' �Ãn 9h30' 

18 Xa Nam Loi Tù 9h30' �Ãn 10h30' Ngày 30/6/2022 
19 Xa Dong Son Tu 13h30' �ên 14h45' 

20 Xa Nam Thái Tu 14h45' �ên 16h00" 


