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THÔNG BÁO 

Về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 52 
 

 
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-SYT ngày 25/7/2022 của Sở Y tế tỉnh Trà 

Vinh về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 52. 

Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải thông báo đối tượng, thời gian và địa 

điểm tiêm vắc xin như sau: 

1. Đối tượng tiêm vắc xin: 

Tiêm mũi nhắc lại lần 2 cho các đối tượng: người từ  50 tuổi trở lên; người 
từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; người từ 18 tuổi 

trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19 như cán bộ y tế, cán bộ 
tuyến đầu (lực lượng công an, quân đội, giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực 

giao thông vận tải, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở 
dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ), công nhân, người làm việc 
các khu công nghiệp. 

2. Thời gian, Địa điểm tiêm vắc xin: Ngày 28/7/2022 
 

TT Đối tượng Địa điểm Thời gian 

01 
Người dân ấp Ba Động, xã 

Trường Long Hòa 
Trạm Y tế xã 13h30’ đến 16h30’  

02 
Người dân ấp Nhà Mát, xã 

Trường Long Hòa 
Trụ sở BND ấp 13h30’ đến 16h30’  

 

Trung tâm Y tế thị xã tổ chức tiêm phòng Covid-19 đảm bảo an toàn theo 

quy định về chuyên môn và công tác phòng chống dịch. 

Giao Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã tổ chức phát 

thanh tuyên truyền hàng ngày (từ ngày 26/7/2022 đến khi kết thúc đợt tiêm) 
bằng xe lưu động và trên Đài phát thanh thị xã đến đối tượng theo quy định 
được tiêm phòng vắc xin.  

Chủ tịch UBND xã Trường Long Hòa phân công lực lượng hỗ trợ Trung 
tâm Y tế thị xã trong công tác tiêm phòng vắc xin; Phân công thành viên Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã trực tiếp vận động đối tượng theo 



quy định đủ điều kiện tiêm; phát thanh tuyên truyền hàng ngày (từ ngày 
26/7/2022 đến khi kết thúc đợt tiêm); lập danh sách gửi về Văn phòng HĐND và 
UBND thị xã chậm nhất 17 giờ ngày 26/7/2022. 

  

Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, 

phường thông báo đến đối tượng tiêm vắc xin biết, thực hiện ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 
- Trung tâm Y tế thị xã; 
- Các phòng, ban, ngành thị xã (3 hệ); 
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao 
(phát thanh) 
- Tổ kiểm tra tiêm vắc xin thị xã; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Cao Thị Hồng Gấm 
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