
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH LỤC 

 

Số:          /UBND-YT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

 

Bình Lục, ngày      tháng     năm 2021 
V/v tiếp tục rà soát và triển khai 

tiêm vắc xin phòng covid-19 mũi 2 

cho người đã tiêm mũi 1.  
 

 

                          Kính gửi:  

                                 - Các cơ quan, đơn vị của huyện; 

                               - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

  

           Trong thời gian vừa qua Uỷ ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ngành Y tế 

triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả, góp 

phần quan trọng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. 

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay vẫn còn số lượng nhất định người tiêm mũi 1 

vắc xin phòng Covid-19 đã đến lịch tiêm mũi 2 nhưng chưa được tiêm hoặc 

chưa được thông báo lịch tiêm. Thực hiện Văn bản số 3312/SYT-NVYD ngày 

30/11/2021 của  Sở Y tế tỉnh Hà Nam về việc tiếp tục rà soát và triển khai tiêm 

vắc xin phòng Covid-19 mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1.  

Để đảm bảo tăng tỷ lệ bao phủ tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 2, đảm 

bảo đúng lịch và an toàn tiêm chủng, Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị 

được giao thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 triển khai thực hiện các nội 

dung sau:  

1. Các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Tiếp tục rà soát, lập kế hoạch triển khai tiêm mũi 2 cho các đối tượng đã 

tiêm mũi 1 đảm bảo đúng khoảng cách về thời gian giữa mũi 1 và mũi 2; Phối 

hợp với các cơ quan/đơn vị liên quan thông báo lịch tiêm tới người được tiêm 

chủng, cha mẹ hoặc người giám hộ (đối với trẻ em dưới 18 tuổi). Đối với những 

người đã được tiêm mũi 1 mà vì lý do khác nhau không tiêm mũi 2 thì tổng hợp, 

báo cáo về Phòng Y tế, Trung tâm Y tế theo quy định.  

- Chủ động phối hợp với cơ quan truyền thông trên địa bàn huyện tiếp tục 

tăng cường tuyên truyền về lợi ích tiêm chủng phòng bệnh, sự cần thiết của tiêm 

chủng mũi 2 vắc xin phòng Covid-19 đối với người đã được tiêm mũi 1 để 

phòng bệnh Covid-19, các hướng dẫn theo dõi tại nhà/tự theo dõi đối với người 

sau tiêm chủng.  

- Cập nhật ngay các mũi tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 vào phần 

mềm quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia (Nền tảng tiêm chủng) theo phạm vi 

trách nhiệm được giao.  



2. Trung tâm Y tế huyện tăng cường các hoạt động hướng dẫn, đôn đốc, 

kiểm tra, giám sát, cấp phát vắc xin cho các xã, thị trấn (cơ sở tiêm chủng Trạm 

Y tế), phối hợp tổ chức tiêm mũi 2 cho các đối tượng kịp thời, hiệu quả.  

           Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực 

hiện các nội dung trên./. 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo huyện; 

- Như kính gửi; 

- CPVP+TH; 

- Lưu: VT; PYT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Định 
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