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Số:      /TB-UBND Đăk Ngọk, ngày        tháng      năm  
 

THÔNG BÁO 
Lịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 toàn dân đợt 2, chiến dịch tiêm liều 

nhắc lại lần 2 (mũi 4) trên địa bàn xã năm 2022            

                              

Thực hiện kế hoạch số 56/ KH-UBND, ngày 15 /07/2022 của Ủy ban nhân 

dân xã Đăk Ngọk về Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-

19 toàn dân đợt 2,chiến dịch tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) trên địa bàn xã 

năm 2022.  

Ủy ban nhân dân xã thông báo lịch tiêm cụ thể như sau: 
 

1. Thời gian, địa điểm tiêm 

STT Thôn Thời gian Địa điểm Ghi chú 

1 Đăk Bình 
07 giờ 30 phút đến 09 giờ 00 

Ngày 19/07/2022 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Nhà văn hóa xã 
Đăk Ngọk 

 

2 Đăk Xuân 
09 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 

Ngày 19/07/2022 

3 Đăk Lợi 
13 giờ 30 phút đến 15 giờ 00 

Ngày 19/07/2022 

4 Đoàn Kết 
15 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 

Ngày 19/07/2022 

5 Thanh Xuân 
07 giờ 30 phút đến 09 giờ 00 

Ngày 20/07/2022 

6 Đăk Kđem 
09 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 

Ngày 20/07/2022 

7 Đăk Tin 
13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 

Ngày 20/07/2022 

 

2. Đề nghị Thôn trưởng các thôn: thông báo đến đến các đối tượng được 
tiêm, có mặt đúng thời gian địa điểm quy định. Khi đi mang theo chứng minh 

thư (CCCD), giấy khai sinh, thẻ BHYT, giấy xác nhận tiêm ( nếu có). Thực hiện 
nghiêm các biện pháp phòng Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Chú ý: Ăn no, uống thuốc điều trị bệnh mạn tính của bản thân ( nếu có) 
trước khi đi tiêm. 



Trên đây là thông báo lịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 toàn dân đợt 2, 
chiến dịch tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) trên địa bàn xã năm 2022./. 
          
Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy - HĐND xã; 
- TT MTTQVN và các đoàn thể xã ; 
- Trạm Y tế, 
- BQL các thôn . 
- Lưu VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
           CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
          Trần Đức Trọng 
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