UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Số: 4325/SYT- NVY

Hà Tĩnh, ngày 11 tháng 11 năm 2021

V/v rà soát các đối tượng từ 18
tuổi trở lên trên địa bàn.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.
Trong thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai tiêm vắc xin phòng
COVID-19 tại tất cả các huyện, thành phố, thị xã. Tuy nhiên, theo tình hình thực
tế hiện nay ghi nhận tình trạng người dân đi, về từ các tỉnh khác rất nhiều dẫn đến
số đối tượng là người lớn từ 18 tuổi trở lên cần tiêm vắc xin COVID-19 trên địa
bàn đã thay đổi so với đăng ký ban đầu.
Thực hiện Công văn số 2485/VSDTTƯ-TCQG ngày 09/11/2021 của Viện
Vệ sinh dịch tễ Trung ương-Bộ Y tế về việc cập nhật đối tượng tiêm vắc xin
COVID-19 từ 18 tuổi trở lên; 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, Sở Y
tế đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát kỹ, báo cáo số lượng theo phụ lục đính
kèm (số liệu tính sau đợt tiêm 14) gửi về Sở Y tế trước 17h ngày 14/11/2021.
Các khó khăn vướng mắc liên hệ phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế để được
hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó giám đốc Sở;
- Cổng TTĐT Sở Y tế;
- Lưu VT, NVY.

Q. GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tuấn

Đơn vị báo cáo:..............................
Số lượng đối tượng từ 18 tuổi trở lên hiện đang ở tại địa phương
Số đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin COVID-19
Tổng
Số đối tượng từ 18
Số tiêm tại
Đạt tỷ lệ % so
dân số từ tuổi trở lên cần tiêm
Số đã tiêm
Hà Tĩnh
với tổng dân số
18 tuổi
vắc xin COVID-19
tại tỉnh
từ 18T trở lên tại
trở lên
tại địa phương
khác
địa phương

Số mới tiêm 1 mũi
Số đã đi khỏi địa
Số tiêm Số tiêm Đạt tỷ lệ % so với bàn hoặc có kế
hoạch tiêm ở
tại Hà
tỉnh
tổng dân số từ
ngoài tỉnh
Tĩnh
khác
18T trở lên tại
địa phương

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)

