
UỶ BAN NHÂN DÂN   

XÃ NAM ĐIỀN 

Số: 08/TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Nam Điền, ngày 16 tháng 02 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc rà soát, thống kê, khai báo số người chưa được  

tiêm vắc xin phòng Covid-19 

 
 

Thực hiện Công văn số 21/UBND-VP2, ngày 07/02/2022 của UBND tỉnh Nam 

Định về công tác phòng chống dịch và đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19; 

Kế hoạch số 61/KH-UBND, ngày 12/7/2021 của UBND huyện Nghĩa Hưng về triển khai 

Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 huyện Nghĩa Hưng năm 2021- 2022; 

Căn cứ Công văn số 82 /UBND-YT, ngày 15/02/2022 của UBND huyện Nghĩa 

Hưng về việc rà soát, thống kê số người chưa được tiêm vắc xin phòng Covid-19. 

Đến nay trên địa bàn xã Nam Điền vẫn còn những người dân đủ điều kiện tiêm 

nhưng chưa được tiêm vắc xin phòng Covid-19 vì nhiều lý do khác nhau. Theo thống kê 

của ngành Y tế số ca tử vong ghi nhận trên địa bàn tỉnh Nam Định đa số là những trường 

hợp chưa được tiêm vắc xin phòng Covid-19. Để mọi người dân đều được tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 đây là giải pháp căn cơ trong công tác phòng chống dịch. 

 Uỷ ban nhân dân xã Nam Điền thông báo: 

1. Những người từ 12 tuổi trở lên chưa được tiêm vắc xin phòng Covid-19 

khẩn trương đến các ông (bà) trưởng xóm khai báo, đăng ký tiêm phòng Covid-19 hết 

ngày 18/02/2022.  

2. Các ông (bà) trưởng xóm rà soát, thống kê, lập danh sách (Theo biểu mẫu 

gửi kèm). Gửi danh sách về Trạm Y tế xã (Qua đồng chí Bùi Anh Tuấn - Trưởng trạm 

y tế xã) trước ngày 19/02/2022 để tổng hợp báo cáo BCĐ phòng chống dịch Covid-19 

huyện Nghĩa Hưng (Qua Phòng Y tế huyện Nghĩa Hưng). 

3. MTTQ và các đoàn thể tập trung đẩy mạnh tuyên truyền tới cán bộ, hội viên, 

đoàn viên về lợi ích tiêm vắc xin phòng Covid-19 về ý nghĩa và tầm quan trọng trong 

việc phòng chống Covid-19 để người dân được biết và tham gia tiêm chủng. 
 

Trên đây là Thông báo về việc rà soát, thống kê, khai báo số người chưa được 

tiêm vắc xin phòng Covid-19. Đề nghị các ban ngành đoàn thể, các cơ sở thôn xóm 

và những người từ 12 tuổi trở lên chưa được tiêm vắc xin phòng Covid-19 nghiêm 

túc thực hiện nội dung thông báo này./. 
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