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 Kính gửi:      

   - Trung tâm Y tế huyện; 

   - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
Qua kết quả tiêm Vắc xin Covid-19 đợt 15 trên địa bàn một số xã, thị trấn 

tiêm chưa đạt kết quả theo kế hoạch đề ra (theo bản số liệu sau).  

Đơn vị 

Số tiêm ít nhất 

1 mũi (theo 

báo cáo của 

xã) 

Số đối tượng từ 18 

tuổi trở lên cần 

tiêm vắc xin 

COVID-19 tại địa 

phương (đang có 

mặt tại địa 

phương) theo báo 

cáo của xã 

Tỷ lệ tiêm ít nhất 

1 mũi so với tổng 

số dân từ 18T trở 

lên tại địa 

phương (dựa trên 

báo cáo của xã) 

 

  

 

Số còn lại 

chưa tiêm 

 

Đan Trường 4580 5194 88.18% 614 

TT Tiên Điền 4488 4660 96.31% 184 

Xuân Lĩnh 1510 1973 76.53% 477 

Cổ Đạm 4195 4816 87.11% 623 

Xuân Liên 2874 3939 72.96% 1065 

Xuân Mỹ 2209 2496 88.50% 308 

Xuân Viên 1937 3207 60.40% 1273 

Xuân Hội 3850 3890 98.97% 41 

Xuân Hải 2782 3362 82.75% 618 

Xuân Giang 3381 3345 101.08% -32 

Xuân Phổ 2335 3141 74.34% 817 

Xuân Lam 1497 1950 76.77% 503 

Xuân An 6621 6766 97.86% 148 

Xuân Hồng 3997 4045 98.81% 55 

Xuân Yên 4407 4557 96.71% 153 

Cương Gián 6172 7448 82.87% 1292 

Xuân Thành 2217 2834 78.23% 621 

Cộng 59052 67623 87.33% 8607 

Để hoàn thành tiêm Vắc xin phòng chống bệnh, dịch Covid-19 cho người 

dân đạt kết quả tốt, đảm bảo số lượng, đối tượng trên địa bàn huyện được tiêm 

trong thời gian sớm nhất.  

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 



2 

 

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Chỉ đạo các ban, ngành liên quan rà soát kỹ các trường hợp chưa tiêm ( 

từ 18 tuổi trở lên) tại các hộ gia đình, lập danh sách, thông báo lịch tiêm cụ thể 

đến tận người dân để tổ chức tiêm hết các đối tượng trong đợt này. Thời gian 

hoàn thành chậm nhất 17 giờ 00 phút ngày 18/11/2021,  báo cáo UBND huyện 

(qua Trung tâm Y tế huyện) 

- Tăng cường công tác truyên truyền cho người dân hiểu rõ về tác dụng 

của việc tiêm Vắc xin đề phòng chống dịch Covid-19; cũng là trách nhiệm của 

mỗi người dân vì sức khoẻ của cộng đồng; 

2. Trung tâm Y tế  huyện: Chủ trì, phối hợp các địa phương chỉ đạo trạm 

y tế tổ chức tiêm Vắc cin Covid-19 cho người dân đảm bảo theo quy định. 

Nhận được Công văn, yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:        
- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- TTr: Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- BCĐ PCD Covid-19 huyện; 

- Lưu: VT, YT.                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Bùi Việt Hùng 
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