
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN THẠCH HÀ 
 

Số:         /UBND-YT 

V/v tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều 

nhắc lại lần 2 (mũi  4) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Thạch Hà, ngày     tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Phòng Y tế; 

- Trung tâm Y tế; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 2429/UBND-VX1 ngày 13/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh và Công văn số 1527/SYT-NVY ngày 12/5/2022 của Sở Y tế về việc tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4), Ủy ban nhân dân huyện giao: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

- Tổ chức rà soát đến từng hộ gia đình, thống kê số lượng, người dân sinh sống 

trên địa bàn là các đối tượng: Người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có 

suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm 

nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19: cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu (Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch các cấp; Tổ COVID cộng đồng…), công nhân, người làm 

việc các khu công nghiệp… đã tiêm đủ 3 mũi vắc xin phòng COVID-19 ít nhất bốn 

tháng, gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Y tế) trước 17h00 ngày 

21/05/2022.  

Lưu ý: Người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3: Trì hoãn 3 tháng sau khi 

mắc COVID-19. 
- Tăng cường vận động người dân thuộc đối tượng tiêm vắc xin đi tiêm phòng 

đầy đủ, đúng quy định. 

2. Trung tâm Y tế huyện 

- Chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các 

cơ sở tiêm chủng trên địa bàn trong việc tổ chức triển khai tiêm chủng. 

- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo kết  quả tiêm qua các đợt tiêm chủng. 

3. Phòng Y tế 

Tổng hợp số liệu từ các đơn vị, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện, 

Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trước 10 giờ ngày 22/5/2022. 

Yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện; 

- Lưu: VT, YT.                                                      

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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