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xin COVID 19 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VLT NAM 
Dc  1p -Tr do - Hnh phüc 

Cu'a Lô, ngày iháng 12 näm 2021 

KInh g1ri: 
- TruO'ng các phông ban, ngành, doàn the th xA; 
- BGH các lnthng: THPT, THPT Cüa Là 1, TTGDTX so II; 
- UBND các phu?img. 

Thixc hin cOng van s 9815/UBND-VX ngàyl6/12/2021 cüa UBND tinhNgh An 
ye vic triên khai cong tác phông chOng dch COVID 19 ; UBND thj xà yêu câu: 

1. PhOng Y té, Trung tam Y te thi xA, UBND các phu'Oiig to chilrc dày nhanh tiën 
d5 tiêm vac xin phOng COVID 19 theo chi dao  cüa Tinh, Sà Yté; kiêm diem trách 
nhim xü 1 các tnxàng hçip dé xãy ra sai pham, không bão dam tiên d tiêm chüng theo 
quy djnh. 

2. TruOng các phOng, ban, ngành, dcm vi,  các to chüc doàn the lien quaii trén ca so' 
chi.irc näng, nhim vii du'cic giao phOi hcp tIch circ vâi ngành y tê tang cu'O'ng tuyên 
truyen, vn dng Nhàn dan tham gia tiêm chüng vãc xin Covid 19 day dü dam báo dat  ti 
1 tiéin phü vc xin covid 19 cao nhât, phi hcip trong qua trInh tO chüc tiêm darn bào an 
toàn, dáp irng yëu cãu phOng chông djch. 

3. BGH Tnthng THPT Cüa LO, Cüa Là 1, Trung tam GDTX sO II, PhOng Giáo 
dic dào tao,  phôi h'p ngành y tê tuyên truyên, vn dng, giái thIch cho phii huyith hc 
siith ye vai trO, tInh hiu qua cüa viec  tiêm väc xin Covid 19 cho các em hQc smh dC phu 
huynh yen tam cho con mInh tham gia tiêm phOng Covid 19; Báo cáo sO1iu tiCm phOng 
Väcxin covid 19 cho các em hoc sinh sau khi ket thüc mOi d't tiêm ye UBND thi xã, 
PhOng Y te de theo dOi, clii dao  (Báo cáo cy the theo tithg iriô'ng, Irong do gh/ rO: so hQc 
s/nh cia duiv'c 1/Cm, chtra 1/Cm, gh/ rO l,))  do chu'a 1/Cm, không iham gia I/Cm väc x/n,..) 

4. Giao UBND các phi.thng thithng xuyên rà soát cp nht day dü sO Iiu tiCm vãc 
xin Covid 19 tren dja bàn; rà soát 1p danh sách c the tat cá các tnrO'ng hp chu'a tiCrn 
phOng vãc xin COVID 19 (kê Ca CáC tru&ng hcip du'&/ 18 Iuô/ nhu'ng khOng [ham gia hç)c 
lal các trzro'ng hQc) d tO chüc tiêm, tuyen truyën vn dng nhüiig ngthi chira tiem tham 
gia tiem dày dü, dOng thi có có phuong ántiëm cho các tnrng hp dü dieu kin tiem 
väc xin covid 19 nhimg khOng the den trrc tiep diem tiern chüng d tiem. 

Yeu cau Tru'ng các phOng, ban, ngành doàn the, Chñ tjch UBND cac phuong 
nghiem tüc trien khai thrc 

No'i n/ian: 
- Nhu trên; 
- UBND Tinh (B/c); 
-SôYt(b/c); 
- YT Thi üy - TI HDND thj xa; 
- BCD P.0 dich COVID-19 thi xã 
- Chü tjch, các PCT UBND thi xã; 
- TI Chi buy P.0 dch COVID-19 TX; 
- Li,ru VT,YT. 
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