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V/v rà soát, lp danh sách �ôi tuong 
tiem mki 4 v�c xin phòng COVID-19 

Kinh gui: 
-Các phong, ban, ngành, �oàn thê cça huyên; 

- Các truong THPT, Trung tâm GDNN-GDTX huyÇn; 
- UBND các x�, thË trân. 

Thuc hiÇn chi �¡o cça UBND tinh t¡i v�n bàn sô 397/UBND-VP7, ngày 
20/7/2022 vê viÇc ti¿p tåc t�ng curòng công tác phòng, chông dich bênh và dây m¡nh 

triên khai tiêm v�c xin phòng Covid-19. �ê chù �Ùng trong viÇc triên khai tiêm mki 

4 v�c xin phòng Covid-19 cho cán bÙ, công chúc, viên chúc, nguroi lao �Ùng 

thuÙc các �ôi tuong tiêm �ang làm viÇc trong các co quan, doanh nghiÇp trên dija bàn 
huyên. UBND huyên yêu câu Thù truong các phòng, ban, ngành doàn thê cça huyÇn, 

Chu tich UBND các x�, thË trân thuc hiÇn các nÙi dung, công viÇc sau 

1. Các phòng, ban, ngành, �oàn thê cüa huyÇn 

Lp danh sách cán bÙ, công chúc, viên chúc, nguoi lao �Ùng däng ký tiêm 
v�c xin phòng Covid-19 müi 4 tai �on vË (theo mau dinh kèm). 

2. Phong Giáo dåc và �ào t�o, các truròng THPT, Trung tâm GDNN-

GDTX Nam Tryc. 
- Phong Giáo dåc và �åo t¡o lp danh sách toàn bÙ cán bÙ, giáo viên, 

nguoi lao �Ùng t¡i các truòng Mâm non, Tiêu hÍc, THCS d�ng ký tiêm v�c xin 

mui 4 (theo mau dính kèm). 

- Các truong THPT, Trung tâm GDNN-GDTX Nam Tryc lp danh sách 

toàn bÙ cán bÙ, giáo viên, nguôi lao �Ùng cça don vi minh ��ng ký tiêm v�c xin 
müi 4 (theo mâu dinh kèm). 

3. UBND các x�, thË/ trân: 
- Lp danh sách toàn bÙ cán bÙ, cõng chúrc, nguoi lao �Ùng dang làm viÇc t¡i 

Dang ùy-HÐND-UBND x�, thË trân däng ký tiêm v�c xin mki 4 (theo mâu dinh kèm). 

-Day m¡nh công tác tuyên truyên vê loi ích cça viÇc tiêm vãc xin, vn �Ùng �e 
ngudi dân hiêu, dông thun, tu giác di tiêm chùng �ây dç, kip thÝi vùa là quyên loi, 
via là trách nhiÇm vói b£n thân, gia dinh, cÙng dong và �Ã �¡t duoc hiÇu quà phòng 
benh tot nhât. Tông hop danh sách, sô lugng nguoi dân däng ký tiêm müi 4. 

4. Phong Lao �Ùng-Thuo'ng binh và X� hÙi 
-Tiêp tyc chi d¡o các doanh nghiÇp trên dËa bàn huyÇn rà soát, lp danh sách 

nguroi lao dÙng �ang làm viÇc t¡i �on vË chua tiêm müi 4. 
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Tông hop sô luong doanh nghiÇp và nguoi lao �Ùng ��ng ký tiêm v�c 

xin müi 4 gëi vê Phòng Y tê truóc ngày 04/8/2022. 

5. Phòng Y tê huyêÇn 

Tông hop danh sách cán bÙ, công chúc, viên chúc, ngudi lao �Ùng t¡i các 

co quan, don vË, doanh nghiÇp trên dËa bàn huyên. Tham muu cho UBND huyên 

xây dung phuong án nhn, phân bô v�c xin và thÝi gian tiêm cu thê cho tërng co 

quan, don vË ��m båo d¡t kêt quå cao nhât. 

6. Trung tâm Y tê huyÇn 
- Phôi hÍp vÛi Phông Y tê chËu trách nhiÇm nhn väc xin të tinh và tô chúc 

tiêm v�c xin mki 4 �§m bào tiên �Ù. 

Thuong xuyên câp nht huóng dãn cça BÙ Y tê, So Y tê �ê triên khai tiêm 

chüng vãc xin cho nguoi dân �àm bào an toàn, �úng quy dinh. 
7. Các co quan, �on vË lp danh sách ��ng ký só luong tiêm v�c xin müi 4 có 

ký tên, �óng dâu và güi vÁ phòng Y té qua hÇ thông qu£n lý và �ieu hành v�n bàn 

hoãc Email: phongytenamtruc@gmail.com truóc ngày 04/8/2022 dê tõng hop. 

UBND huyÇn yêu câu các co quan, don vi, khân truong triên khai, thårc hiÇn./. 

Noi nhan:he 
- Throng truc HuyÇn üy (Dê b/c); 
- Länh �¡o UBND huyÇn; 
- Nhu tren; 

- Cong TTÐT huyên;| 
- Luu: VT. 
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cONG HOA X HOI CHn NGH*A VI�T NAM 

DÙc lp -Ty do -Hanh phúe 
TËN DON VI 

DANH SÁCH 
Ngudi d�ng ký tiêm mûi 4 v¯c xin phông Covid-19 

Ngày, tháng, SÑ müi dã 
dug'ce tiêm| 

Không tiêm|Lý do không tiêm STT Ho tên Dia chi thuÝng trú Däng ký tiêm 
näm sinh 

Tong công 
- Tong sÑ cán bÙ, công chéc, viên chúc, nguròi lao dÙng: . .. nguOi 
- Sô nguoi ��ng ký tiêm:.... 

- So ngroi không �äng ký tiêm:.. 

ngroi 

nguoi 

NGUOI LAP BIÉU 

(Ký tên) 

Nam Truc, ngày ... tháng... n�m 2022 
THU TRUÖNG DON VI 

(Ký tên, dóng dau) 


