
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẢI HẬU 

Số:         /UBND-YT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Hậu, ngày 03 tháng 12 năm 2021 

V/v tiếp tục rà soát số liệu đối tượng  

               tiêm vắc xin phòng COVID-19  
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Căn cứ Công văn số 924/UBND-VP7 ngày 02/12/2021 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc rà soát số liệu đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19. Để 

đảm bảo toàn bộ người dân trong độ tuổi từ đủ 12 đến dưới 18 và từ đủ 18 tuổi trở 

lên được tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo quy định và kế hoạch của UBND 

tỉnh, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện một số 

nội dung sau:  

1. Đối với những người từ đủ 18 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 01 vắc xin 

phòng COVID-19: UBND xã, thị trấn tiếp tục rà soát theo phương châm “Đi từng 

ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp” đồng thời thông báo trên hệ thống Đài 

truyền thanh của xã, thị trấn để người dân biết và chủ động liên hệ với Trạm y tế 

để đăng ký tiêm vắc xin. 

2. Tổng hợp, phân tích chính xác số liệu, kịp thời báo cáo về UBND huyện 

qua phòng Y tế huyện trước 16 giờ 00 ngày 06/12/2021 để tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh (theo mẫu số 01 đính kèm). 

3. Đối với những người từ đủ 12 tuổi trở lên đến dưới 18 tuổi: (không bao 

gồm những người đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện - 

những trường hợp này đã được thống kê và đăng ký tại các trường học). 

- Phát phiếu đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 đến cha, mẹ hoặc 

người giám hộ (theo mẫu phiếu đăng ký đính kèm), tổng hợp số liệu những 

trường hợp đã đăng ký tiêm vắc xin gửi về phòng Y tế huyện trước 16 giờ 00 

ngày 08/12/2021. 

Do yêu cầu gấp về thời gian, chính xác về số liệu, UBND huyện yêu cầu 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện, nếu có khó 

khăn, vướng mắc, phản ánh kịp thời về UBND huyện (qua phòng Y tế huyện) để 

phối hợp, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- BCĐ PCD COVID-19 huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 

- Lưu: VT, YT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

Lưu Thị Nghiêm 
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