
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN VĨNH LỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BC-UBND 
 

                Vĩnh Lộc, ngày      tháng 8 năm 2022 

BÁO CÁO 

Tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 huyện Vĩnh Lộc                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

        Kính gửi:                                                                                                                                                                                                                                                                 

          - Tỉnh ủy Thanh Hóa; 

          - UBND tỉnh Thanh Hóa. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Thực hiện Công điện số 08-CĐ/TU ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh 

Hóa về việc lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh.Uỷ 

ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc báo cáo tiến độ tiêm Vắc xin phòng Covid-19 như sau: 

 3. Triển khai chiến dịch tiêm Vắc xin phòng Covid-19 

Tính đến 8h00 ngày 26/8/2022, toàn huyện Vĩnh Lộc đã tiếp nhận 213.668 liều vắc xin 

phòng Covid-19, đã triển khai thực hiện 22 đợt tiêm chủng, đang triển khai tiêm mũi 1 cho trẻ 

từ 5 đến dưới 12 tuổi và triển khai tiêm mũi nhắc lại lần 2 phòng Covid-19 với kết quả cụ thể 

như sau: 

* Tổng số trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: 10.717 trẻ 

- Có 10.576/10.717 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ: 98,68% 

- Có 9.162/10.717 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 2 đạt tỷ lệ: 85,49%  

* Tổng số trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi: 6.357 trẻ 

- Có 6.329/6.357 trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ: 99,56% 

- Có 6.329/6.357 trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm đủ mũi đạt tỷ lệ: 99,56% 

- Có 4.571/5.683 trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi nhắc lại lần 1 đạt tỷ lệ: 80,43% 

* Tổng số người từ 18 tuổi trở lên: 57.684 người 

- Có 60.457/57.684 người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1 đạt tỷ lệ: 104,80% . 

- Có 57.690/57.684 người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi đạt tỷ lệ: 100,00% 

- Có 51.794/57.684 người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi nhắc lại lần 1 đạt tỷ lệ: 89,79% 

- Có 12.082/57.684 người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi nhắc lại lần 2 đạt tỷ lệ: 20,95%. 

Trong đó có 12.082/42.436 người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi nhắc lại lần 2 sau khi đã tiêm 

mũi nhắc lại lần 1 đạt tỷ lệ: 28,47% 

(có phụ lục kèm theo) 

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc kính báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh 

Thanh Hóa./.  

Nơi nhận:                                                                              
- Như kính gửi (để báo cáo);   
- Thường trực Huyện ủy (để báo cáo); 

- Thường trực HĐND (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT.  

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tâm 
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