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HUYỆN TỨ KỲ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số:            /UBND-YT
V/v rà soát, đăng ký nhu cầu vắc xin phòng 

COVID-19 cho tháng 12/2022 và tháng 
01/2023 

                 
Tứ Kỳ, ngày       tháng 11 năm 2022

KHẨN
Kính gửi: 

- Trung tâm Y tế huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND các xã, thị trấn.

Trước nguy cơ dịch bệnh Covid-19 có khả năng bùng phát trở lại vào những 
tháng cuối năm 2022; thực hiện Công văn số 2485/SYT-NVY ngày 25/11/2022 của 
Sở Y tế tỉnh Hải Dương về việc rà soát, đăng ký nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 
cho tháng 12/2022 và tháng 01/2023, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên 
quan, UBND các xã, thị trấn phối hợp với Trung tâm Y tế triển khai ngay một số nội 
dung như sau:

1. UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát lại 
số đối tượng tiêm chủng theo từng nhóm tuổi (từ 5 đến dưới 12 tuổi, từ 12 đến 
dưới 18 tuổi và từ 18 tuổi trở lên); trên cơ sở đó xác định nhu cầu vắc xin phòng 
COVID-19 cho từng nhóm tuổi trong tháng 12/2022 và tháng 01/2023 (theo 
biểu mẫu gửi kèm tại Phụ lục 1). Gửi đăng ký nhu cầu vắc xin của địa phương 
bằng văn bản về Trung tâm Y tế huyện (qua Bác sỹ Trần Hương Lan- Số đt: 
0985018890) trước 16 giờ ngày 28/11/2022.

UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm về đề xuất vắc xin của địa 
phương mình.

2. Giao Trung tâm Y tế huyện tổng hợp nhu cầu vắc xin phòng COVID-
19 cho tháng 12/2022 và tháng 01/2023 của các địa phương, báo cáo kết quả về 
UBND huyện và Sở Y tế tỉnh Hải Dương trước 11 giờ ngày 29/11/2022.

3. Phòng Y tế huyện có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn thực hiện nội dung 
Công văn này. Đồng thời thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời 
báo cáo UBND huyện (qua Trung tâm Y tế huyện - Bác sỹ Trần Hương Lan) để 
được hướng dẫn./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế  tỉnh;
- Trung tâm KSBT tỉnh;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT,YT. 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Hà Hải



Phụ lục 1
UBND XÃ, THỊ TRẤN............

Số:          /UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

........, ngày     tháng 11 năm 2022

ĐĂNG KÝ NHU CẦU VẮC XIN PHÒNG COVID-19 THÁNG 12/2022 VÀ 
THÁNG 01/2023

Tháng Nhóm tuổi từ 18 tuổi 
trở lên (Vắc xin 

Astrazeneca)

Nhóm tuổi từ 
12 đến dưới 
18 tuổi (Vắc 
xin Pfizer)

Nhóm tuổi từ 
5 đến dưới 12 
tuổi ( Vắc xin 

Pfizer)

Ghi chú

Tháng 
12/2022
Tháng 

01/2023
Tổng

Lưu ý: Số lượng vắc xin đề xuất lần này KHÔNG BAO GỒM số lượng vắc 
xin phòng COVID-19 các địa phương đã đăng ký cho các nhóm chuyển tiếp 
năm 2023 theo công văn số 2339/SYT-NVY ngày 8/11/2022 của Sở Y tế. 

Dự kiến vắc xin sẽ sử dụng: 
+ Nhóm từ 18 tuổi trở lên: Vắc xin Astrazeneca 
+ Nhóm từ 12 đến dưới dưới 18 tuổi: Vắc xin Pfizer 

           + Nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: Vắc xin Pfizer, vắc xin Moderna sẽ 
được cấp đủ để trả mũi 2 trong tuần 4 tháng 11/2022.

Người lập bảng CHỦ TỊCH
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