
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN THẠCH HÀ 
 

Số:       /UBND-YT 

V/v thống kê đối tượng, nhu cầu tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Thạch Hà, ngày      tháng 11 năm 2022 

 

Kính gửi:   

- Các Đoàn công tác của BTV Huyện ủy; 

- Ủy ban MTTQ huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội, 

các hội cấp huyện; 

- Phòng Y tế; 

- Trung tâm Y tế; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 3660/SYT-NVY ngày 04/11/2022 của Sở Y tế về  

việc thống kê đối tượng, nhu cầu tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2023, Ủy 

ban nhân dân huyện giao: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Tổ chức rà soát đến từng hộ gia đình, lập danh sách đăng ký tiêm (theo mẫu 

gửi kèm), báo cáo về Phòng Y tế trước ngày 14/11/2022.  

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm số liệu rà soát nhu cầu tiêm 

vắc xin của địa phương mình trước Chủ tịch UBND huyện. 

2. Phòng Y tế 

Tổng hợp nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 năm 2023 gửi Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Sở Y tế theo thời gian quy định; báo cáo, tham mưu 

UBND huyện chỉ đạo, xử lý kịp thời đối với những tập thể, cá nhân thực hiện 

không nghiêm túc theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên. 

3. Trung tâm Y tế huyện 

Chỉ đạo trạm Y tế cấp xã, phối hợp với UBND xã, thị trấn trong việc thống 

kê, đăng ký nhu cầu tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2023. 

4. Đề nghị các Đoàn công tác của BTV Huyện ủy, Ủy ban MTTQ 

huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội cấp huyện 

Chỉ đạo, tuyên truyền, vận động theo địa bàn, lĩnh vực, đối tượng thuộc 

thẩm quyền chỉ đạo, quản lý để tăng hiệu quả, hiệu lực việc đăng ký và tiêm 

phòng vắc xin phòng COVID-19. 

Đề nghị các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc 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.                                                      
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BIỂU MẪU BÁO CÁO 

(Kèm theo Văn bản số         /UBND-YT  ngày     /11/2022 của UBND huyện) 

 

TT 
Nhóm đối 

tượng 

Số lượng đối tượng (người) Nhu cầu vắc xin (liều) 

Quý 

I/2023 

Quý 

II/2023 
Tổng 

Quý 

I/2023 

Quý 

II/2023 
Tổng 

1 
Trẻ từ 04 

lên 05 tuổi 
      

2 
Trẻ từ 11 

lên 12 tuổi 
      

3 
Trẻ từ 17 

lên 18 tuổi 
      

 

Ghi chú:  

- Trẻ từ 04 lên 05 tuổi: Tiêm 02 liều cơ bản; 

- Trẻ từ 11 lên 12 tuổi: Tiêm nhắc lần 1 (mũi 3); 

- Trẻ từ 17 lên 18 tuổi thuộc đối tượng cần tiêm mũi 4 theo hướng dẫn của Bộ Y 

tế: tiêm nhắc lần 2. 
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