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Doc lap- Ty do -Hanh phúc HUYEN NAM TRrC 

Nam Truc, ngày 25 tháng 3 n�m 2022 So: 163/UBND-PYT 
V tiêm vãc xin phòng Covid-19 

Kinh gui: - Phông Giáo dåc - �ào t¡o huyÇn; 
Các truong THPT, Trung tâm GDNN-GDTX huyên; 

- UBND các x�, thË trân; 
C�c co quan, doanh nghiÇp trên �ja båàn huyÇn. 

Thuc hiÇn Vän bàn sô 21/TB-UBND ngày 07/02/2022 cça UBND tinh Nam 
Dynh ve cong tác phóng chông dËch và �ây m¡nh công tác tiêm v�äc xin phòng 
chong djch Covid-19;

C�n cu Huóng dân sô 196/HD-SYT ngày 09/02/2022 cua So Y të tinh Nam 
Dinh ve huóng dân tam thÝi triên khai tiêm liêu bô sung, nhãc l¡i v�c xin phông 
Covid-19;

Can cr Kê hoach sô 54/KH-UBND ngày 11/7/2021 cça Uy ban nhân dân
huyÇn Nam Tryc vê Triên khai Chien dËch tiêm v�c xin phòng Covid-19 huyÇn 
Nam Truc, n�m 2021-2022.

De moi nguroi dân và trè em tù 12-17 tuôi có dù diêu kiÇn tiêm duoc tiêm 

vãc xin phong Covid-19, UBND huyên to chéc tiêm vét cho nguoi �ân và tr 
tù 12-17 tuôi, lich cu thê nhu sau: 

1. Lich tiêm �ôi vói nguoi tië 18 tuoi trß lên. 
1.1. Thoi gian: Ngày 27/03/2022 (có lich cu thê kèm theo) 
1.2. Dja diëêm: T¡i Nhà v�n hóa xä Nam Hung 
1.3. Doi tugng, bao gôm: 

- Nhëng nguoi chua �ugc tiêm vãc xin. 
- Nhïng nguoi dä tiêm müi l v�c xin nhung chua duoc tiêm müi 2 trong �ó: 
+Tiêm müi I v�c xin Pfizer có thoi gian tiêm müi 1 tính dên ngày tiêm müi 

2 dugc 21 ngày trß lên. 
+Tiêm mki l vÛi các lo¡i v�c xin khác có thÝi gian tiêm mki 1 tính �ên 

ngày tiêm mki 2 duroc 28 ngày trß lên. 
- Nhïng nguoi �ä tiêm dü 02 liêu v�c xin nhung chua duoc tiêm mki 3, 

trong dó : 
+Tiem mûi 2 có thÝi gian �ên ngày tiêm mki 3 �uoc 03 tháng tro lên. 
+Nhïng nguroi m�c bÇnh nên �ã tiêm müi 2 có thoi gian dên ngày tiêm mki 

3 duroc 28 ngày tro lên. 
2. Lich tiêm dôi vÛi trè em të 12-17 tuôi. 
2.1. Thoi gian: Tù 7h30 dên 10h45, ngày 27/03/2022.
2.2. Dia diêm: T¡i truòng Tiêu hÍc x� Nam Hùng. 
2.3. Doi turong, bao gôm. 
- Nhïng tré em chua duoc tiêm v�c xin và nhïng tré em �� tiêm müi l v�c 

xin Pfizer có thÝi gian tiêm müi l dên ngày tiêm dugc 21 ngày trÛ lên. 



2 

3. Trung tâm Y tè chuan bË nhân luc, v�c xin dê thuc hiÇn tiêm chung an 
toan, hi�u qua. 

4. Trung tàm V�n hóa Thong tin và Thé thao huyén. 
To chuce tuyên truy�n trên Dài phát thanh cça huyÇn, dài truyên thanh các 

xa, thË trân, tuyên truyên luu �Ùng de nhân dân biêt và di tiêm väc xin. 
. Phong Giáo dåc và �åo t¡o. 

- Chi d¡o các truong THCS thông báo cho hÍc sinh chua duoc tiêm và móói tiem müi l và dua hoc sinh dên �Ëa �iêm tiêm theo dúng thÝi gian và dja diêm tiêm theo quy dËnh. 
- Chuân bË các biêu mu tiêm chçng nhu: To khai y tê, phiêu khám sàng lÍc, phieu dông ý tiêm chüng cça cha m� ho·c nguoi giám hÙ ký dông ý, huóng dân theo dôi sau tiem. 
6. Các truong THPT và Trung tâm GDNN-GDTX huyen. 

- Thông báo cho hÍc sinh chua dugc tiêm và mói tiêm mki l và cë cán bÙ dua hÍc sinh dên dia diêm tiêm theo dúng thÝi gian và �ia diêm tiêm theo quy dËnh. 
- Chuan b/ các biêu mâu tiêm chung nhur: To khai y të, phiëu khám sång loc, phiêu dông ý tiêm chung cça cha m� ho·c nguoi giám hÙ ký �ông ý, huúng dân theo dõi sau tiëm. 

7.UBND các x�, thË trân. 
Rà soát, thông báo cho nhân dân thuÙc �ôi tugng tiêm dugc quy dËnh nhu trên biêt dê duoc tiêm v�c xin phòng Covid-19. . 

- Chuân bË các biêu mâu tiêm chûng nhu: To khai y tê, phiêu khám sàng loc, phiêu �ông ý tiêm chong, huóng dân theo dõi sau tiêm...cho nhân dân. Chuân bË các bieu mâu tiêm chùng cho tr� em tië 12-17 tuði nhu: To khai y tê, phiêu khám 
sàng loc, phiêu �ông ý tiêm chung cça cha m� ho·c nguoi giám hÙ ký �ông ý, huóng dân theo dõi sau tiêm. 

- Chiu trách nhiÇm �äm bào an ninh trât tyr, �ón tiêp, huóng dân nhân dân 
cua dia phuong t¡i diêm tiem 

8. Các co quan, doanh nghiÇp tren dja bàn huyÇn. 
- Cë cán bÙ dua nguroi lao dÙng �ên dËa diêm tiêm theo dúng thoi gian và dia diêm 

tim theo quy dinh. 
Chuan bi các biêu mâu tiêm chùng nhu: TÝ khai y tê, phiêu khám sàng loc, phiêu dông ý tiêm chüng, huÛng dân theo dõi sau tiêm. 

Yêu câu các �on vË nghiêm túc triên khai, thuc hiÇn./. 
Noi nhan: 
L�nh �¡o UBND huyÇen; 

- Nhu trên; 

Công TTÐT huyÇn; 

TM, ÚY AN NHAN DAN 
EN NASNU TICH 

Luru: VT. 

AN MUr 

bwQuang Tuyên 



NAM T MUY 

Lich tiem vét v�c xin phòngovid19 o huyÇn ngày 27/3/2022 

(Ban hành kèm theo Cong van 60NIEPYT ngày 25/3 /2022) 

Xa, thË trân Phoi gian tiêm Dia diÃm tiêm STT 

1Nam Toàn 

2 Nam My 

3 Nam Giang 

4| Nam Hùng 

5 Dien Xá 

Nhà v�n hóa x� | 
Nam Hung 

6 Hông Quang Tù 7h30' dÃn 10h30" 

7Nam Thanh 
8 Nam Hông 

9 Nam Hài 

10 Nam Li 
11 Các co quan, doanh nghiÇp 
12 Nam Cuòng 
13 Nghia An 

14 Nam Hoa 

15 Binh Minh 

16 Nam Th�ng 
Nhà v�n hóa xä Tu 13h30' dên 16h30' 17 Tân Thinh Nam Hùng 

18 Nam Thái 

19 Nam Tiên

20 Dông Son 

21 Nam Duong 


