
UBND THI XA ClirA LO CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
BCD PHONG CHONG DCH Dc Ip — Tir do — H*nh phtic 

COVID-19 
Cith Ld, ngày tháng 8 nãn'i 2021 

S: /BCD-UBND 

V vic T chirc tiêm vc xin phông 
COVID-19 dct 6 nãm 2021 

KInh gl'ri: 
- Thu trung các phOng, ban, ngânh, don vj cp thi; 
- UBND các phumg. 

Thuc hin Quyt dnh s 966/ SYT -NVY ngày 13/8/202 1 cUa Sâ Y tê Ngh An ye 
vic Quyt djnh phân b vc xin phOng COVID- 19 dçit 7 näm 2021; UBND thj xä triên 
khai vic phan b và th chirc tiêm cho ma s nhOm di tl.rclng iru tiên dçyt 6 näm 2021 nhir 
sau: 

1. Dôi ttrçYng thü ti) tru tiên: 
- Các hrc lucing tuyn dAu phOng chtng djch. 
- Các di tuclng uu tiên theo Nghj quyt 21/ NQ-CP ngày 26/02/2021 cüa 

ChInh phü v vic mua và sCr dvng  vc xin phông COVID-19. 
- Ngui lam vic trong các Co sâ y t (s cOn 1i vi 1 do dac  bit chua duçic 

tiêrn). 
- Thành viên Ban chi do phOng, cMng djch cac cap. 
- Unh dao  tinh, thj xâ nghi him trén dja ban; 
- Nhân viên tham gia diu tra djch t tti các tuyên. 
- Nhân viên tai  các Co sâ cách ly tp trung, CáC co sâ dâ và dang sr dvng  to 

chCrc each ly. 
- Can b trrc mt cUa tir thj xâ dn các cor quan, do'n vj, phung. 
- Ngui cung cp djch v thit yu: vn tài, du ljch. cung cp djch vu din. 

nuâc, xäng du, djch v11. 
2. D tui tru tiên: Di tircmg tiêm chüng vc xin COVID- 19 dct 6 nãm 2021 

trên dja bàn nm trong d tui ti'1 18- 65 tui. 
3. Phirong tht?c trin khai: 
- Trung tam Y t Cira LO chju trách nhim xây dirng k hooch và to cht'rc tiêm 

phOng COVID-19 cho các di tucmg trén dja bàn dung quy trinh, quy djnh. 
- Các Ca quan, don vj, trén co' s& các di tirçmg ducic uu tiên rà soát, 1p danh 

sách các di tuçmg u'u tiên d dirçrc tiêm dung quy djnh và cci can b lam du mi dé 
pMi hcp xci 1 trong mçi tInh hung. 

- Giao PhOng Y th chü trI, phi hcip vii Trung tam th th x rà soát dé I.p danh 
sách tiêm dUng di tirçlng thci tr d tiêm theo quy djnh và chju trách thim tnrcic Ban chi 
do thj x và quy dijnh cUa pháp 1ut nu d xãy ra sai sOt. 

4. ThO'i gian ti chwc tiêm: 01 ngày (Ngày 17/8/2021-Thci 3) 
5. S lirçrng phân b vã Lich trInh tiêm: (cóphi lyc kèni theo). 
6. Dia dim: T?i  Khoa CAp ciru Trung tam té thj x Ccia là. 



KT. TRU'ONG BAN 
PHO TRIJONG BAN 

(báo cáo) 

2 

- Thrc hin báo cáo kt qua ngay sau mi bui tiêm chüng. 
- Ghi các thông tin (s 1iu, ngày tiêm) vào danh sáchIphn mm quán 1 dOi 

tuçYng thxçic tiêm chUng vtc xin phông COVID-19 /tIch hçip trën H tMng Ho so siLrc 

khOe din ti~ theo quy djnh. 
- Ghi dÀy dü các thông tin vào Giy xác nhtn dä tiëm vc xin phOng COV![)-

l9trã 1i cho di tuçlng tiêm chUng và hn lan tiêm chüng sau./. 

No'i n/ian: 
- SYtê; 
- IT Thj i:iy, HDND thj xã; 
-UBNDthjxä; 
- BCD PhOng chong djch thj x; 
- TTYT(d t/h) 
- Luu: VT, YT. 

Hoãng Van Phüc 

PHO CHU TICH UBND THI XA 



PHU LUC 

('Kern theo Cong van sd: /BCD-UBND ngày tháng nã,n 2021 cüa 
Ban chi dcio phông chOng djch CO VID- 19 th/ xã) 

TT 
• 

Ten don vi 
• 

Sngtrô'i 
• 

tiem 
. 

Thoi gian Dau moi lien lac So diçn thoi 

1 
CB Iãnh do TInh ày. quãn l nghi 
huu 

5 7h30 sang i 7/8 Hoàn Van Thn 09852 10180 

2 Chi ciic thud 5 7h30 sang 17/8 Nguyn Viêt Hung 0976886889 

3 BQLDothj 4 7h 45 sang 17/8 Nguyn Xuãn Hoàng 0961967333 

4 IT Van hóa — TT Va TT 5 7h45sáng 17/8 VO Hông Hal 02388926123 

5 CT xang du Tin Nht 5 8h sang 17/8 Dng chI Vit 0977848868 

6 Ban Quãn l' các dir an xây dirng 6 8h sang 17/8 Doàn Van Lam 0904983669 

7 Buu din C&a Là 5 8h I 5sáng I 7!8 Lê Na 0912169858 

8 DinlrcCCraLô 5 8h15hsãng 17/8 BüiDCrcMinh 0963686866 

9 Thj Uy, UBND, Khi dan 5 
8h30h sang 17/8 

PhOng Y t 

10 TTNguGIcocongcachrnng 5 
8h30h sang 17/8 

DongchiNghia 0336821.6 

11 Trung tam th thj xA 4 9h sang 17/8 

12 CBYtetunhan 5 
9hsáng17/8 

Phongyte 

13 BHXH thj 
9h sang 17/8 

Nguyn Dinh Ng9c 94ã777468 

14 Viettel Cü'a Là 4 9h 15 sang ngay 17/8 Dng chI Quyt 0973246999 

15 UBNDp.Nghi Hãi 27 9h20 ngày 17/8 Nguyn Th Vi@ 0976452314 

16 UBND p.Nghi Hàa 5 9h45 sang 17/8 Vu Thj Minh 0914636281 

17 UBND p. Thu Thày 
9h45 sang 17/8 

Dng chi Thu'ang 0395060906 

18 UBND p. Nghi Thüy 13 
l0h sang 17/8 

Nguyn Thj Thüy Ngân 0949110166 

19 Ngân hang chInh sách 3 10h15 sang 17/8 Dông chI Trung 0907779009 

20 KháchsnMuängThanhCCraLà 6 
10h15 sang 17/8 

DngchiTun 0934502888 

21 Truäng rnrn non BInh Minh 
10h30 sang 17/8 

Dng clii Yn 0976738368 

Tong 120 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2021-08-16T14:33:12+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2021-08-16T14:33:17+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2021-08-16T14:33:23+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2021-08-16T14:33:29+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2021-08-16T14:33:34+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2021-08-16T14:34:06+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2021-08-16T14:34:12+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




