
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SƠN DƯƠNG 

 

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

phòng Covid-19 mũi 3 cho trẻ em 
từ 12 đến dưới 18 tuổi 

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 thuộc huyện; 

- Các trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện; 
- Trường phổ thông DT Nội trú ATK Sơn Dương; 

- Trung tâm GDNN - GDTX huyện; 
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 27/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện về triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho 
người từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn huyện Sơn Dương. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo Lịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều 
nhắc lại (mũi 3) cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn huyện như sau: 

Thời gian: Từ ngày 28 đến 30/6/2022. 

Hình thức triển khai: Tiêm tại 11 điểm tiêm cố định (Có Lịch chi tiết của 
Trung tâm Y tế huyện gửi kèm). 

Để việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ 
em từ 12 đến dưới 18 tuổi 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. Phối hợp với các trường học cung cấp danh sách, phiếu đồng ý 

tiêm chủng của đối tượng theo đúng quy định của ngành y tế. 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. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Chỉ đạo các trường học trên địa bàn 
rà soát, lập danh sách đối tượng đủ điều kiện tiêm mũi nhắc lại (mũi 3) là học sinh 

trong độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi, theo từng lớp, từng trường cung cấp cho các 
điểm tiêm. Cử cán bộ, giáo viên phối hợp với ngành y tế tổ chức triển khai công 

tác tiêm phòng và quản lý, theo dõi học sinh đến tiêm. 

4. Các trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện; trường phổ thông 

dân tộc Nội trú ATK Sơn Dương; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 
thường xuyên huyện: 

Rà soát, lập danh sách đối tượng tiêm chủng là học sinh trong độ tuổi từ 12 
đến dưới 18 tuổi theo từng lớp gửi cho các điểm tiêm; thông báo cụ thể về thời 

gian, địa điểm để học sinh đến tiêm. Phân công cán bộ hỗ trợ tại các điểm tiêm và 
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theo dõi, quản lý học sinh đến tiêm; cung cấp danh sách, phiếu đồng ý tiêm chủng 
của đối tượng theo quy định để phục vụ công tác tiêm chủng.  

5. 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.  

Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường tuyên 

truyền, vận động, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác tiêm vắc xin phòng Covid-
19 liều nhắc lại (mũi 3) cho đối tượng trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn; 

chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 
về kết quả tiêm phòng tại đơn vị được phân công phụ trách. 

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 theo quy định./. 

 
  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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