
UY AN NHAN DAN 
THI  XA CIYA  LO 

So: /UBND-YT 

V vic To chirc tiêm vàc xin phOng 
COVID-19 dat 15 cüa nãm 2021 

CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
fJc Lp — Tir do — Hanh phác 

Ctra Ló, ngàv tháng JO nani 2021 

KInh gCri: 

- Cong an thj xä Ctra Là; 
- BCH Quàn sir thj xa CCra Là; 
-PhàngYtê; 
- Thj doàn CCra Là; 
- Trung tam Van hóa The than vâ Truyên thông thj xa: 
- Trung tam y té th xä 

Ngay 01/10/2021 S Y tê Ngh An ban hânh van bàn bô sung väc xin Astrazeneca dC 
tiêrn cho các dôi nrng iru tiên chua tiêm theo Quyêt djnh so 11 65/QD-SYT ngày 23/9/2021 
cua Si Y tê NgIi An; TJBND thj xà triën thai vic phãn bO và to chrc tiêm cho mt sO nhni 
dôi tu'cmg iru tiên dci 15 cüa n.m 2021 nhir sau: 

1. Dôi tlrçrng thtr tty uu tiên: 
- TInh nguyen viên. 
- Ca quan, doanh nghip Va ngithi cung cap dch vii thit yêu: vn tãi. du 1ch. 

cung cap djch vu din, nuó'c, xang du, xay dirng, djch v1i, các siêu thj, djch vu... 
- Ngu'i ngheo, các dôi tu'cing ChInh sách; 
- Các tiu thuang (chira tiêm) 
- Các dOi tucng khác theo di nrçmg iru tiCn cia ChInh phü Va Quyët djnh cuu 

BYtê. 
2. D tui uu tiên: Di tung tiêm chüng vc xin COVID- 19 dci  15 cia nãm 

2021 trên dja bàn nm trong d tuOi n'x 1 8 -65 tuôi. 
3. Phu'o'ng thc triên khai: 
- Trung tarn Y t Ci.ra Là chju trãch nhim xây drng k hooch. thông háo 1ch 

tiëm. phân bô hrc lucmg, phân cOng can b y tê don dOc ljch tiêm cho các dan vj dung 
thii gian và t chirc tiêm phàng COVID-19 cho các di tung trén da bàn dung qu' 
trInh. quy djnh. dung di tuçing dtrçc phân bô và chju trách nhirn truc Ban chi dio 
phOng chông dch thj xa, UBND thi xà và pháp 1ut nu dë xãy ra sai sot. To chtrc qu 
trInh hem dam báo cOng tác an toàn tiêm chüng theo thiing quy dnh. 

- Các phurng, ca quan, dan vj, doanh nghip trën ca s& sO lircing dircyc phân bO 
chju trách nhim truc UBND thj xà và pháp 1u.t ye vic rà soát, Ip  danh sách các 
di tl.rang iru tiên d duçic tiêm dung quy dlnh  và cir can b lam du mi dë phOi hip 
\L1 1 trong mol tinh huông Cac phirang cir 01 dOng chi Pho Chu tich UBND phuun 
và 01 dông chI can b den ti diem tiêrn dê phOi hcp vài ngành y tC don dOc giàm sth 
và hirng dn cãc dOi tircrng den tiCrn thçrc hin nghiem tác 5K. 



- Giao PhOng Y tê chju trách nhirn tham nmu phân bô, Itp và kiêm tra danh such 
các Co quan, don vi, doanh nghip ding di tucng. TO chüc kiêm tra, giárn sat vic tri3n 
khai thirc hin tai các diem tiêm dê th chüc tiêm theo quy djnh, thirc hin nghiêm 5K. NCu 
phát hin sai phirn kjp thai báo cáo UBND thj xä và Ban chi dto phOng chOng djch thj xi 

4. Thô'i gian ti chü'c tiêm: 01 ngày b.t du tiir 7h30 ngày 03/10/202 (Chu 
nhth) 

5. S Iu'çng phân bô và L1ch trmnh tiêm: (cóphi lye kern theo). 
6. Da  dim: Dja diem: Trung tam Van hóa — Th thao và TT 
7. Phân cong nhim viii dam bão cong tác cong tác tiêm chüng vc xin 

COVID-19: 
- Giao các don vi: BCH Quân su thi xa, Cong an, PhOng Y tê, Trung u).ni Y t. 

1'rung tam Van hóa The thao vã Truvên thông thj x.; Các phOng, ban, don v thj xL Iicn 
quan; UBND các phu&ng b trI 1irc luvng h trçY, giám sat, dam báo cong táC tiem 
chüng ti các dja diem tiêm (Co p/iOn cOng kern theo) 

- DC nghj Thj doán Cra Là b trI hjc !uclng h trV cOng tác tiCm chung tti cic 
dja diem tiCm (Co phOn cOng kern (Iwo) 

8. Báo cáo tin do và kt qua thrc hin: 
Giao Trung tam té thj xa: 
- Thirc hin báo cáo kët qua ngay sau mi buOi tiCm chung cho PhOng Y tê thcu 

dOi quán I. Báo cáo tang hçxp danh sách các di tuçxng dä tiêm müi 1. rnüi 2. danh 
sách dä tiCm dü 02 mQi. 

- Ghi các thông tin (s 1iu, ngày tiCm) váo danh sáchIphn mm quán I CIOi 
tung du'c tiCm chUng vc xin phàng COVID-19 /tIch hcip trCn H tMng H So sirc 
khOe din tU theo quy djnh. 

- Ghi dÀy dU các thông tin váo Giy xác nh.n da tiCm vc xin p3.Ong COVID- 1') 
trá 1i cho di tu'çing tiCm chüng \'à hn Ian tiCm chüng sau.//4ky' 

No'! u/ia,:: 
- Sci Y të: (b/c) 
- BCD PhOng chong dch thl xä (b/c) 
- TT chi huv P.0 dich thi xã: (b/c) 
- UBND các phuO'ng: 
- Cäc co quan, don vi, DN (theo phy Isic) 
- Luit: VT, YT. 

T.M UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

PHO CHU T!CH 

bang Van Phüc 



PHIJ LIIC 

(Kern theo Cong van sá: /BCD-UBND ngthv thOng nãrn 2021 cita Ban clii 
dgo phong cliOng d/ch CO VID- 19 thf xã) 

'l T 
• 

Ten don vi 
• 

So ngtro'i 
•. 

tiem 
Thoi gian 

•,' 
Dau moi lien lac So then thoai 

1 COng ty Bão Khánh 23 7:30 

2 COngty TNHH Thang Dung 7 7:30 987134762 

3 COng ty Anh HOng 7 7:30 Hung 

4 Cháo dinh duong Hoàng Anh 4 7:30 987677486 

5 DNTN HOng Hi&n 18 7:30 888681188 

6 UBMTTQ thi xä IS 8:00 

7 Cong ty Dii ljch Thanh TOrn 0 8:00 945808009 

8 COng ty TNHH Lam Düc ThO 8 8:00 966031 303 

9 COngtyFPT 10 8:00 814752777 

10 KhOchsanNhu'' 8 8:00 - 919784777 

II COng ty TNHH BOo PhOt 26 8:30 97980898! 

12 KS Nhât Anh 21 8:30 913274508 

13 COng ty Rng DOng 8 8:30 942612048 

14 CtyXuanSon 24 9:00 97980898! 

15 KS Thai BInh Dirong 18 9:00 906232808 

16 DNTh thuong mi PKH 14 9:00 947354666 

17 COng ty XD Cong trInli 1 6 9:30 

I 8 COng ty VT Phuong Trong 14 9:30 98930966 I 

19 Cong ty Moomlight 6 9:30 886463926 

20 COng ty CP TNHH ThOnh Hang 5 10:00 969453324 

2 I Cong ty TruOng Sinh 10 10:00 989444333 

22 COng ty T&T 5 10:00 

23 COng ty Bmnh Thu 5 10:30 

24 PhuOng Nghi Thu 20 14:00 

25 PhirO'ng Nghi Hu'ong 20 14:30 

26 PhirOng Nghi TOn 20 16:00 

27 PhuOng Nghi ThOy 23 15:30 

28 Di tIiih nguyii TTYT 5 16:00 

16:00 29 Tiëu tliuong 140 

Tong 500 
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DANH SACH 

Phãn cong các 1yc llrqng h trq, giãm sat ti các da diem tiêm chüng väc xin 

COVID-19 dQ't 15 cilia näm 2021 trên dla  bàn thi xä 

(Kern theo Cong van s /UBND-YT ngày tháng nãm 2021 czta UBND 

thi xâ ci'ra LO,) 

1. ThO'i gian: Bat du tô' 7 già' 30 philtt ngãy 03/10/2021 (Chü nht) 

2. Bja diem: 

- Trung thm Van hOa The thao và Truyn thông th xä 

3. Phmn cong cac hyc Iu'çrng ph1 trách chuyên môn, An ninh, Hãii cn, h tro', 

giám sat: 
* Phij trách clung: Die Trn Van Th - GD Trung tam y té th xa 

- Ph trách chuyên môn: Die Hoàng Khäc Tü- Phó GD Trung tam y tê thj xa 

- Phii trách An ninh - Hu cAn: - 01 DIe Chi huy BCHQS thj xä. 

- D/c TrAn Th Hoàn- PCT UBND P. N Thu 

- 02 d/c Cong an; 02 dIe Thj dôi. 05 dlc Thj doàn 
* Kim tra, giám sat: - D/c Drnng Thi Scm Hãi — TP Y t ( Phi trách chung) 

- TrAn Anh Tuân — Phó Chánh VP UBND thi xâ 

- Die Nguyn Minh Quoc- PhOng Kinh të thi xa 
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