ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SƠN LONG

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

Số: 36 /UBND-YT
V/v đẩy nhanh tiến độ
tiêm phòng vắc xin
COVID-19

Sơn Long, ngày 11 tháng 8 năm 2022

Kính gửi:
- Các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19;
- Thôn trưởng các thôn;
- Tổ trưởng các tổ COVID cộng đồng trên địa bàn.
Thời gian gần đây, số ca mắc bệnh COVID-19 tăng cao, số ca mắc
COVID-19 có diễn biến nặng tăng, với sự xuất hiện của một số biến thể mới của
chủng Omicron như BA.04, BA.05, BA.2.12.1… có khả năng lây lan và khả
năng lẩn tránh hệ miễn dịch cao hơn; việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 hiện
tại vẫn là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch
bệnh. Tuy nhiên, thời gian gần đây việc triển khai tiêm vắc xin trên địa bàn đạt
kết quả chưa cao, một số người dân còn chủ quan trong công tác phòng chống
dịch, xem nhẹ việc tiêm Vắc xin phòng, chống dịch COVID-19.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, nhằm
nâng cao hệ miễn dịch, bảo vệ sức khỏe cho người dân. Ủy ban nhân dân xã yêu
cầu các thành viên Ban chỉ đạo, thôn trưởng các thôn, tổ COVID công đồng các
thôn khẩn trương thực hiện các nội dung sau:
1. Thôn trưởng các thôn:
- Chỉ đạo các tổ COVID-19 cộng đồng đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng
đối tượng, lập danh sách nhóm độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi, nhóm từ 12 đến 17 tuổi,
từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn
của ngành Y tế để đăng ký thực hiện tiêm chủng đạt kết quả cao nhất, tuyệt đối
không bỏ sót đối tượng. (Lập danh sách các đối tượng ttheo mẫu gửi kèm gửi về
UBND xã trước ngày 15/8/2022)
- Yêu cầu Thôn trưởng các thôn bằng mọi biện pháp tuyên truyền vận
động nhân dân tiêm phòng đạt kết quả cao nhất.
2. Các ban ngành đoàn thể vận động đoàn viên hội viên, người lao động
thực hiện tiêm chủng đầy đủ, theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế; người đứng
đầu các tổ chức, đơn vị, phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện tiêm phòng vắc
xin COVID-19.

3. Trạm Y tế xã tổ chức tiêm phòng cho người dân đảm bảo theo quy
định; chịu trách nhiệm giúp Ban chỉ đạo định kỳ hàng tháng tổng hợp kết quả
tiêm phòng vắc xin COVID-19 báo cáo Ủy ban nhân dân xã, ban chỉ đạo xã biết
để chỉ đạo.
Yêu cầu Các thành viên Ban chỉ đạo, Thôn trưởng các thôn triển khai,
thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BTV Đảng ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ;
- Các thành viên BCĐ, Thôn trưởng các thôn;
- Lưu: VT.
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DANH SÁCH
Công dân từ 5 tuổi đến 11 tuổi trên địa bàn tiêm phòng vắc xin Covid-19
TT

Họ và tên

Sinh
năm

Thực hiện tiêm
Mũi 1 Mũi 2 Mũi 3 Mũi 4

Ghi chú

TT

Họ và tên

Sinh
năm

Thực hiện tiêm
Mũi 1 Mũi 2 Mũi 3 Mũi 4

Thôn trưởng

Ghi chú
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DANH SÁCH
Công dân từ 12 tuổi đến 17 tuổi trên địa bàn tiêm phòng vắc xin Covid-19
TT

Họ và tên

Sinh
năm

Thực hiện tiêm
Mũi 1 Mũi 2 Mũi 3 Mũi 4

Ghi chú

TT Họ và tên

Sinh
năm

Thực hiện tiêm
Mũi 1 Mũi 2 Mũi 3

Ghi chú
Mũi 4

Thôn trưởng
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DANH SÁCH
Công dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tiêm phòng vắc xin Covid-19
TT Họ và tên

Sinh
năm

Thực hiện tiêm
Mũi 1 Mũi 2 Mũi 3

Ghi chú
Mũi 4

TT Họ và tên

Sinh
năm

Thực hiện tiêm
Mũi 1 Mũi 2 Mũi 3

Ghi chú
Mũi 4

Thôn trưởng

