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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, thống kê và đăng ký nhu cầu 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 6 
tháng đến dưới 5 tuổi 

                 
Tứ Kỳ, ngày       tháng 9 năm 2022

KHẨN
Kính gửi: 

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

Thực hiện Công văn số 2038/SYT-NVY ngày 23/9/2022 của Sở Y tế tỉnh Hải 
Dương về việc rà soát, thống kê và đăng ký nhu cầu tiêm vắc xin phòng COVID-19 
cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi, 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 khẩn trương rà soát, thống kê số lượng trẻ từ 06 
tháng tuổi đến dưới 5 tuổi trên địa bàn và đề xuất nhu cầu sử dụng vắc xin cho 
nhóm tuổi này (theo Phụ lục 1 gửi kèm). 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 15 giờ ngày 28/9/2022.

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 số lượng trẻ từ 06 tháng tuổi đến 
dưới 5 tuổi và nhu cầu sử dụng vắc xin của các địa phương, báo cáo kết quả về 
UBND huyện và Sở Y tế tỉnh Hải Dương trước 15 giờ ngày 29/9/2022.

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

Đào Văn Soái



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 9 năm 2022

BẢNG TỔNG HỢP
ĐĂNG KÝ ĐỐI TƯỢNG VÀ NHU CẦU VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

CHO TRẺ TỪ 06 THÁNG TUỔI ĐẾN DƯỚI 5 TUỔI

STT Trẻ từ 06 tháng tuổi đến dưới 5 tuổi Số lượng Nhu cầu vắc xin
1 Trẻ 6 tháng tuổi đến dưới 1 tuổi
2 Trẻ từ 1 tuổi đến dưới 2 tuổi
3 Trẻ từ 2 tuổi đến dưới 3 tuổi
4 Trẻ từ 3 tuổi đến dưới 4 tuổi
5 Trẻ từ 4 tuổi đến dưới 5 tuổi

Tổng cộng

* Các nhóm tuổi được tính tròn tuổi đến thời điểm điều tra

Người lập bảng CHỦ TỊCH
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