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THÔNG BÁO 
Về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 54 

 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-SYT ngày 08/8/2022 của Sở Y tế tỉnh Trà 
Vinh về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 54. 

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 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) người trên 18 tuổi: Khoảng cách ít nhất là 

4 tháng sau mũi 3 (mũi nhắc lần 1) và người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3 
cần trì hoãn 3 tháng. 

- Tiêm mũi nhắc lại (mũi 3) cho tất cả các đối tượng từ 12-17 tuổi đã tiêm đủ 

liều cơ bản (mũi 1 và mũi 2), đảm bảo khoảng cách tối thiểu 5 tháng sau mũi cuối 
cùng của liều cơ bản (mũi 2). 

- Tiêm vét cho tất cả các đối tượng từ 5 tuổi đến 11 tuổi chưa tiêm mũi 1 và 
mũi 2. 

2. Thời gian, địa điểm tiêm vắc xin: 
 

TT Đối tượng Địa điểm Thời gian 

Ngày 10/8/2022 

1 
Đối tượng từ 12-17 tuổi và 

18 tuổi trở lên trên địa bàn xã 

Trường Long Hòa 

Trụ sở BND các ấp, riêng 
người dân ấp Ba Động tiêm 

tại Trạm Y tế xã 
8 giờ đến 

10 giờ 

 
2 

Đối tượng từ 12-17 tuổi và 
18 tuổi trở lên trên địa bàn xã 

Long Toàn 

Trụ sở BND các ấp, riêng 
người dân ấp Bào Sen tiêm 

tại Trạm Y tế xã 

3 
Đối tượng từ 12-17 tuổi và 

18 tuổi trở lên trên địa bàn xã 

Hiệp Thạnh 

Trạm Y tế xã 
14 giờ đến 

16 giờ 

 
4 

Đối tượng từ 12-17 tuổi và 
18 tuổi trở lên trên địa bàn 

Phường 2 

Trạm Y tế phường 



Ngày 11/8/2022 

5 
Đối tượng từ 12-17 tuổi và 
18 tuổi trở lên trên địa bàn 

Phường 1 

Trụ sở BND các khóm, riêng 
người dân khóm 4 tiêm tại 

Trụ sở BND khóm 3 8 giờ đến 
10 giờ 

6 
Đối tượng từ 12-17 tuổi và 

18 tuổi trở lên trên địa bàn xã 

Dân Thành 

Trụ sở BND các ấp 

7 
Đối tượng từ 12-17 tuổi và 

18 tuổi trở lên trên địa bàn xã 

Long Hữu 

Trụ sở BND các ấp, riêng 
người dân ấp 16 tiêm tại 

Trạm Y tế xã 

14 giờ đến 

16 giờ  

* Buổi sáng từ 8 giờ đến 10 giờ, Ngày 17/8/2022:  
 

TT Đối tượng Địa điểm 

1 
Học sinh: Trường Mầm Non Tuổi Ngọc; 

Trường Tiểu học Kim Đồng 

Trường Tiểu học Kim Đồng, 

Phường 1 

2 

Học sinh: Trường Mẫu Giáo Sơn Ca; 

Trường Tiểu học Lê Văn Tám và Trường 
Tiểu học Lê Quí Đôn 

Trường Mẫu Giáo Sơn Ca, 
Phường 2 

3 
Học sinh: Trường Mẫu Giáo Tuổi Xanh; 

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh 

Trường Tiểu học Lương Thế 

Vinh, xã Dân Thành 

4 
Học sinh Trường Mẫu giáo Sen Hồng; 

Trường Tiểu học Võ Thị Quí 

Trường Tiểu học Võ Thị Quí, 

xã Long Toàn 

5 
Học sinh: Trường Mẫu giáo Họa Mi; 

Trường Tiểu học Long Hữu B; Trường 

Tiểu học Châu Văn Liêm 

Trạm Y tế xã Long Hữu 

6 
Học sinh: Trường Mẫu giáo Ánh Dương; 

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu; Trường 

Tiểu học Phan Chu Trinh 

Trạm Y tế xã Trường Long Hòa 

7 
Học sinh: Mẫu giáo Hướng Dương; 

Trường Tiểu học Hồ Đức Thắng 
Trạm Y tế xã Hiệp Thạnh 

 



Đối với trẻ trong độ tuổi đủ điều kiện tiêm nhưng không đi học đề nghị 
UBND các xã, phường thông báo trẻ đến điểm tiêm trên địa bàn quản lý. 

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 Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, Hiệu trưởng các Trường 

THPT, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX thị xã thông báo cho học sinh đến 
tiêm theo thời gian và địa điểm nêu trên; Phân công giáo viên hỗ trợ Trung tâm 

Y tế trong công tác tổ chức tiêm chủng; đồng thời lập danh sách đối tượng tiêm 
vắc xin gửi về Văn phòng HĐND và UBND thị xã chậm nhất 17 giờ ngày 

09/8/2022. 

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

thanh tuyên truyền hàng ngày (từ ngày 09/8/2022 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 các xã, phường 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, phường trực tiếp vận động người dân đến 

điểm tiêm, không để bỏ sót đối tượng trong đợt tiêm này; phát thanh tuyên 
truyền hàng ngày (từ ngày 09/8/2022 đến khi kết thúc đợt tiêm); các xã, phường 
rà soát lập danh sách tiêm vắc xin, gửi về Văn phòng HĐND và UBND thị xã 
chậm nhất 17 giờ ngày 09/8/2022. 

  

Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo thị 

xã, Hiệu trường các Trường THPT; Trung tâm GDNN-GDTX thị xã; UBND 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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