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V/v tiếp tục tăng cường triển khai tiêm 

vắc xin phòng Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Mỹ Lộc, ngày       tháng11 năm 2021 

    

Kính gửi:  

- Phòng Y tế; 

- Trung tâm Y tế;    

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện công văn số 657/UBND-VP7 ngày 02/11/2022 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc tiếp tục tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19; 

 Thực hiện quyết định số 4613/QĐUBND ngày 12/10/2022, quyết định số 

5090/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của UBND huyện Mỹ Lộc về việc phê duyệt 

phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 8, đợt 10 năm 2022; 

 Trong thời gian qua, các xã, thị trấn đã rất nỗ lực, quyết liệt trong công tác 

phòng chống dịch COVID-19 và rà soát, tuyên truyền, vận động các đối tượng tiêm 

vắc xin COVID-19. Đến hết ngày 27/11/2022, số Vắc xin còn lại đợt 8, đợt 10 của 

các xã, thị trấn như sau: 

 

STT Đơn vị 
Số vắc xin còn tồn tại địa 

phương 

1 Xã Mỹ Phúc 30 

2 Xã Mỹ Tiến 24 

3 Xã Mỹ Thịnh 18 

4 Xã Mỹ Thành 24 

5 Xã Mỹ Thuận 12 

6 Thị trấn Mỹ Lộc 12 

Tổng cộng 120 

 

Để đảm bảo tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19, tránh hết hạn, lãng phí vắc 

xin, UBND huyện yêu cầu  phòng Y tế, Trung tâm Y tế, UBND các xã, thị trấn: 

- Tiếp tục rà soát, lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện tiêm vắc xin phòng 

COVID-19, đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vắc xin theo hướng dẫn 



của Bộ Y tế, Sở Y tế đảm bảo an toàn, khoa học và sử dụng hiệu quả vắc xin được 

phân bổ. Đặc biệt các xã: Mỹ Phúc, Mỹ Tiến, Mỹ Thịnh, Mỹ Thành, Mỹ Thuận, Thị 

trấn Mỹ Lộc. 

- Tiếp tục truyền thông, vận động người dân tham gia tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 kịp thời, đầy đủ; đặc biệt chú trọng truyền thông tiêm mũi 3 cho người 

từ 12 tuổi trở lên, tiêm mũi 4 cho người từ18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao 

theo hướng dẫn của BộY tế, Sở Y tế và tiêm đủ 02 mũi cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. 

  Đề nghị Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn và các đơn 

vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ  nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Phòng Y tế; TTYT huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu VT, PYT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Lê Quang Huy 
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