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V/v chỉ đạo triển khai tiêm vắc 

xin phòng COVID - 19 trên 

diện rộng huyện Tràng Định 

 

 

 

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 
 

Căn cứ Kế hoạch số 172/KH-UBND, ngày 23/9/2021 của UBND huyện 

về kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID - 19 trên diện rộng 

huyện Tràng Định; thực hiện nội dung chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND 

huyên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID - 

19 huyện tại cuộc họp trực tuyến ngày 02/10/2021 của Ban Chỉ đạo huyện. 

UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ như sau: 

1. Tổ chức rà soát chặt chẽ công dân trong độ tuổi được tiêm theo kế 

hoạch chính xác đầy đủ; không để sót, không để một ai là công dân trên địa bàn 

quản lý không biết đến thông tin và mục đích, ý nghĩa tiêm vắc xin phòng 

COVID - 19 và không đến tiêm thời gian kế hoạch ấn định, trừ có lý do được 

quy định trong tiêm vắc xin phòng COVID - 19. 

2. Chuẩn bị cơ sở vật chất, vật tư y tế, nhân lực…thực hiện tổ chức tiêm 

ngay từ buổi chiều ngày 02/10/2021 để đảm bảo kết thúc tiêm chậm nhất (16 giờ 

00 phút ngày 04/10/2021). Đối với các trường hợp hoãn tiêm tại các xã, thị trấn 

liên hệ ngay với Trung tâm Y tế huyện để có kế hoạch mời tiêm tại điểm tiêm 

Trung tâm y tế huyện trong các ngày 03 và 04/10/2021.  

3. UBND các xã, thị trấn tổng hợp báo cáo kết quả triển khai tiêm vắc xin 

phòng COVID - 19 trên địa bàn quản lý sau khi kết thúc ngày tiêm (17 giờ hàng 

ngày) về Văn phòng HĐND & UBND huyện (gửi bản mềm qua địa chỉ 

duongpyt@gmaij.com tổng hợp báo cáo UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID - 19 huyện theo quy định. 

(Báo cáo theo các nội dung gửi kèm công văn) 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, Phó Chánh VP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: Văn thư. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Ngọ Quang Khải 
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NỘI DUNG BÁO CÁO 

 

1. Công tác triển khai chỉ đạo 

2. Kết quả thực hiện 

- Tổng số dân số trên địa bàn….... 

- Tổng số công dân rà soát thuộc diện tiêm vắc xin phòng COVID-19 (công dân 

từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn quản lý)…… 

- Tổng số công dân đã được tiêm:……….trong đó;  

 + Tiêm đủ 02 mũi……. 

 + Tiêm mũi 1…………. 

- Tổng số công dân hoãn tiêm…………. 

- Tổng số công dân chưa được tiêm…….trong đó: 

 + Công dân không đến tiêm…....., ( các công dân đã được tuyên truyền 

vận động trực tiếp nhưng không đến tiêm, không có lý chính đáng) 

 + Công dân tại thời điểm tiêm không ở trên địa bàn…..…,  

3. Đánh giá 

- Ưu điểm 

- Khó khăn, hạn chế 

- Đề xuất, kiến nghị 
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