
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TỨ KỲ

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

Số:        /UBND-YT
V/v đề xuất nhu cầu vắc xin phòng 

COVID-19 tiêm mũi 4 

                 
          Tứ Kỳ, ngày       tháng 5 năm 2022

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

Thực hiện Công văn số 980/SYT-NVY ngày 12/5/2022 của Sở Y tế về 
việc đề xuất nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 tiêm mũi 4, 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. Tập trung rà soát toàn bộ các đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng liều 
nhắc lại lần 2 (mũi 4) vắc xin phòng COVID-19, bao gồm: 

- 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; công nhân, người làm việc tại các 
khu công nghiệp. 

Đăng ký nhu cầu sử dụng vắc xin phòng Covid-19 mũi 4, các đơn vị gửi 
về Trung tâm Y tế huyện (theo phụ lục gửi kèm) trước 17 giờ ngày 22/5/2022.

2. Giao Trung tâm Y tế huyện tổng hợp và gửi đề xuất nhu cầu vắc xin 
phòng COVID-19 để triển khai tiêm mũi 4 của huyện về Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh (địa chỉ Số 18 đường Thanh Niên, phường Quang Trung, TP Hải 
Dương, email: gsdhd09@gmail.com) trước 12 giờ ngày 23/5/2022. 

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 sĩ Nguyễn Thị Đông, 
điện thoại: 0982842174) để được hướng dẫn./

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

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Hà Hải
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