
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH AN  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:            /UBND-YT 

V/v tổ chức triển khai tiêm liều nhắc 

lại vắc xin phòng COVID-19 tại xã 

Đức Long (Vắc xin Verocell) 

Thạch An, ngày 02  tháng 01 năm 2022 

  Kính gửi: 

 - Trung tâm Y tế huyện; 

 - Ủy ban nhân dân xã Đức Long. 

Căn cứ Văn bản số 58/SYT-NV ngày 05/01/2022 của Sở Y tế Cao Bằng về 

việc tổ chức, triển khai tiêm liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 bằng xe ô tô 

chuyên dụng phục vụ tiêm chủng lưu động tại xã Đức Long, huyện Thạch An vào 

ngày 07/01/2022. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo như sau: 

1. Trung tâm Y tế huyện 

Bố trí nhân lực phối hợp và thống nhất cụ thể với kíp tiêm do Sở Y tế cử 

tham gia tiêm chủng tại xã Đức Long, đồng thời chuẩn bị trang thiết bị, vật tư 

đảm bảo cho việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 thuận lợi, đúng quy 

định và đạt chỉ tiêu. 

Tổng hợp danh sách và quản lý các đối tượng tiêm chủng COVID-19 trên hệ 

thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và báo cáo cấp trên theo quy định.  

2. Ủy ban nhân dân xã Đức Long 

 Xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 

chuẩn bị bố trí nhân lực, địa điểm, đảm bảo đường truyền internet, những điều 

kiện cần thiết (bàn, ghế, chỗ ngồi đến tiêm, nơi theo dõi sau tiêm...) để đảm bảo 

cho tổ chức, triển khai tiêm chủng lưu động bằng xe ô tô chuyên dụng phục vụ 

tiêm chủng lưu động.  

 Lập danh sách các đối tượng đã tiêm mũi 2 vắc xin Verocell, thông báo 

thời gian, địa điểm, chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp quản lý hướng 

dẫn người đến tiêm cho phù hợp, không được tập trung nhiều người trong cùng 

một thời gian tại nơi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

Căn cứ các nội dung trên yêu cầu Trung tâm Y tế huyện và UBND xã Đức 

Long nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy;  

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện; 

- Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch 

COVID-19 huyện; 

- Phòng Y tế; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, PYT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Ngô Thế Mạnh 
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