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SỞ Y TẾ TRÀ VINH 

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN TRÀ CÚ 
 

Số: 107/CV-TTYT 
V/v Tăng cường công tác tuyền 

thông và đẩy mạnh việc tiêm  
vắc xin  phòng Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                    

                Trà Cú, ngày 25 tháng 10 năm 2022 

                                   

Kính gửi:  
-  Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao; 

-  Phòng Giáo dục và Đào tạo; 
-  Hiệu trưởng các Trường trung học Phổ thông; 
-  Trung tâm Giáo dục thường xuyên; 

-  Trường Dân tộc nội trú;  
-  Trạm Y tế các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 93/SYT-NVY ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Sở Y tế 

tỉnh Trà Vinh về Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 56; 

Căn cứ Kế hoạch số 107/KH-TTYT ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Trung 

tâm Y tế Trà Cú về Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 56; 

Căn cứ Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 19/10/2022 của Tỉnh ủy Trà Vinh về việc 

đẩy mạnh, tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19; 

Công văn số 2912/SYT-NVY ngày 24/10/2022 của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh 

về việc đẩy mạnh, tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19; 

Theo số liệu tổng hợp báo cáo kết quả tiêm vắc xin đợt 56 trên địa bàn 

huyện, đến hết ngày 24/10/2022 toàn huyện tiêm được 1.426/2.400 trường hợp, 

đạt 59,42%, hiện còn tồn 642 liều vắc xin Pfizer, theo đánh giá chung tiến độ 

tiêm chậm, tỉ lệ đạt còn thấp, để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ việc tiêm vắc xin vắc 

xin phòng Covid-19, Giám đốc Trung tâm Y tế đề nghị các đơn vị phối hợp thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường rà soát các em học sinh 

trong từ 12 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 1, 2 hoặc 3 (sinh từ năm 2010 trở lên) báo 
cáo số lượng về Trạm Y tế xã, thị trấn để tổ chức tiêm bù (tiêm vắc xin đợt 56 là 

Pfizer, nên không chỉ định tiêm vắc cho trẻ đã tiêm vắc xin Moderna trước đó  đợi 
tiêm đợt sau). 

2. Hiệu Trưởng các Trường Trung học phổ thông; Trung tâm Giáo dục 
thường xuyên; Trường Dân tộc nội trú rà soát các em lớp 10,11,12 chưa tiêm 

mũi 1,2, hoặc mũi 3, báo cáo số lượng về Trạm Y tế xã, thị trấn để tổ chức tiêm bù 
(tiêm vắc xin đợt 56 là Pfizer, nên không chỉ định tiêm vắc cho các em đã tiêm vắc 

xin Moderna trước đó, đợi tiêm đợt sau). 
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3. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao tăng cường công tác truyền 
thông về lợi ích tiêm vắc xin Covid-19 để các phụ huynh, người giám hộ hiểu rõ 

để hướng ứng công tác tiêm ngừa vắc xin Covid-19 đạt kết quả cao. 

4. Trạm y tế các xã, thị trấn tham mưu Ban chỉ đạo xã phối hợp với các 
ban, ngành, đoàn thể tại địa phương tiếp tục vận động gia đình có các em từ 12- 

dưới 18 tuổi chưa tiêm mũi 1, 2, 3; người từ 18 tuổi trở lên đi tiêm nhắc lại lần 2 
(mũi 4). 

Nhận được Công văn này, đề nghị Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Thông tin 

và Thể thao; Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu Trưởng các Trường Trung học 

phổ thông; Trung tâm Giáo dục thường xuyên; Trường Dân tộc nội trú hỗ trợ 

triển khai thực hiện; Trạm Y tế xã, thị trấn phối hợp nghiêm túc với các trường 

triển khai thực hiện các nội dung trên, trong quá trình thực hiện có khó khăn, 

vướng mắc, báo cáo về Trung tâm Y tế huyện để giải quyết kịp thời. 

Xin trân trọng kính chào! 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc, các PGĐ (chỉ đạo); 
- Lưu: TC-HC, Khoa KSBT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Hồng Thủy   
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