
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SƠN DƯƠNG 

 

Số:               /UBND-VX 
V/v thông báo Lịch tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 đợt 40 (Lần 2) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
          Sơn Dương, ngày        tháng 6 năm 2022 

 

                                   Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 13/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện về triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) 
cho người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn huyện Sơn Dương. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo Lịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 
40 (tiêm lần 2) cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên trên địa bàn huyện như sau: 

Thời gian: Từ ngày 21 đến 24/6/2022. 

Hình thức triển khai: Tiêm lưu động tại các xã, thị trấn (Có Lịch chi tiết 
của Trung tâm Y tế huyện gửi kèm). 

Để việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 40 (tiêm lần 2) đạt kết 

quả tốt, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Thông báo cho các đối tượng đến tiêm 

đầy đủ theo Lịch. Chuẩn bị sẵn sàng phương tiện dự phòng để vận chuyển bệnh 
nhân trong trường hợp có tai biến nặng phải chuyển tuyến. Cử lực lượng phối hợp 

triển khai thực hiện và đảm bảo công tác an ninh, trật tự tại các điểm tiêm. 

2. Trung tâm Y tế huyện: Chủ trì triển khai kế hoạch, kỹ thuật tiêm; thực 

hiện việc khám sàng lọc, tư vấn, phân loại loại đối tượng và bảo đảm quy trình 

tiêm chủng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. 

3. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tiêm vắc xin phòng Covid-19 huyện 

có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các xã, thị trấn được phân công tổ chức triển 
khai công tác tiêm phòng vắc xin Covid-19 theo đúng Lịch. Yêu cầu cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị gương mẫu chấp hành việc tiêm 
vắc xin phòng Covid-19 theo Lịch của Trung tâm Y tế huyện. 

Giao Phòng Y tế huyện có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn 

vị trong việc chấp hành quy định về tiêm vắc xin phòng Covid-19; kịp thời tổng 
hợp kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện./. 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên (Thực hiện); 
- Sở Y tế; 
- TTr Huyện ủy, HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện; 
- Chánh, Phó VP HĐND và UBND huyện; 
- Chuyên viên THVX; 
- Lưu: VT, YT (            b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Phạm Thị Nhị Bình  
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