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Số:         /UBND-TTYT  
V/v rà soát các đối tượng từ 18 
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Nghi Xuân, ngày 14 tháng 11 năm 2021 

              

Kính gửi:  

                                               - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

                                               - Trung tâm Y tế huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 4325/SYT-NVY ngày 11/11/2021 của Sở Y tế Hà 

Tĩnh về việc rà soát các đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn. 

Để đánh giá đúng tiến độ triển khai, có cơ sở để phân bổ vắc xin tiêm mũi 

2 và tiêm vét cho các đối tượng chưa tiêm chủng.  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao: 

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo khẩn trương rà soát, tổng hợp số 

lượng các đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn; tổng hợp báo cáo gửi về 

UBND huyện qua (Trung tâm Y tế huyện) trước 16 giờ 00 phút ngày 

14/11/2021, (có biểu mẫu kèm theo). 

2. Trung tâm Y tế huyện chủ trì tổng hợp số liệu báo cáo của các địa 

phương, tham mưu UBND huyện báo cáo Sở Y tế theo đúng thời gian quy định. 

Nhận được Công văn, yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:        
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, TTYT.                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 Bùi Việt Hùng 



ỦY BAN NHÂN DÂN  

………………………. 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số lượng đối tượng từ 18 tuổi trở lên hiện đang ở tại địa phương 

 

Tổng 

dân số từ 

18 tuổi 

trở lên 

Số đối tượng từ 18 

tuổi trở lên cần tiêm 

vắc xin COVID-19 

tại địa phương 

Số đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin COVID-19  Số mới tiêm 1 mũi Số đã đi khỏi địa 

bàn hoặc có kế 

hoạch tiêm ở 

ngoài tỉnh 

Số tiêm tại 

Hà Tĩnh 
Số đã tiêm 

tại tỉnh 

khác 

Đạt tỷ lệ % so 

với tổng dân số 

từ 18T trở lên tại 

địa phương 

Số tiêm 

tại Hà 

Tĩnh 

Số tiêm 

tỉnh 

khác 

Đạt tỷ lệ % so với 

tổng dân số từ 

18T trở lên tại 

địa phương 

         

         

         

 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị 

                       (Ký, ghi rõ họ tên) 
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