
UY BAN NHAN DAN 
TilT XA CIA LO 
S: /UBND -YT 

V vic triën khai Cong 
din so 1662 CD-TTg cüa 

Thu tuong ChInh phU 

CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA V1T NAM 
Dc Ip -Tr do - Hinh phüc 

Ci'i'a Ló, ngày tháng /2 nãm 2021 

KInh gCri: 
- Trixâng các phOng ban, ngành do'n vj lien quan; 
- UBND các phu?ing. 

Thirc hin cOng van sO 945 1/UBND-VX ngày 03/12/202 1 cüa UBND tinh 
Ngh An V vic trin khai Cong din s 1662 CD-TTg cUa Thu ttxOng ChInh 
phU UBND thj xä yêu cAu: 

Trueing các phOng, ban, ngành, thin vj, các t chirc doân th; ChU tch 

UBND các phu?mg can cir chirc näng, nhim vii thrçic giao triên khai thijc hin 
nghiêm các ni dung chi dto ti Cong din s 1662 CD-TTg ngày 02/12/2021 
cüa ThU tixóng ChInh phU v tang cu?ing rà soát cOng tác tiêm väc xin ,quân l 
diu trj ngiRii nhim COVID 19 (phó to gi'ri kern,) 

Nol n/ia,,: 
- Nhir trên; 
- UBND Tinh (B/c); 
- Sâ Y tê (b/c); 
- TT Th Uy - TT HDND thi xã; 
- BCD P.0 dlch  COVID-19 thi x; 
- ChU tich,  các PCT UBND thj xä; 
- IT Chi huy P.0 djch COVID-19 TX; 
- Ltiu VT,YT. 

TM.UY BAN NHAN DAN 
KT.CHU T!CH 
PHO CHU T!CH 

Hoang Van PhtIc 



IJy ban nhãn dan tinh Ngli An 
Thii gian k9: 03/12/202111:27:00 -07:0 

UY BAN NHAN DAN 
T!NH NGH1 AN 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VHT NAM 
Bc 1p- Tii do- Iinh phüc 

Nghç An, ngày 03 tháng 12 nàm 2021 S&3LM7/UBNDVX 
V/v trin khai các Cong din so 

662/CD-TTg cña Thi tumg ChInh phil 

KInh gri: 
- S&Ytê; 
- UBND các huyn thành phô, thj xã; 

tnh Ngh An 

Thirc hin kin chi do cüa Thu tuóng ChInh phü t?i  COng din so 
I 662/CD-TTg ngày 02 tháng 12 nãm 2021 ye vic tang cuèng râ soát cong tác 
tiêm vc xin, quãn 1' diu trj ngu?i nhim COVID - 19 (Photocopy gi'i Icèm 
theo), 

Phó Chü tjch IJBND tinh Büi DInh Long yêu câu: 

Giám dc S& Y t chü trI, phi hçip UBND các huyn, thành ph& thi xã 
chi dao trin khai thuc hin nghiêm tüc yêu câu ci:ia Thi:i tuàng ChInh phu ti 
rnc 3, Cong din s 72/CD-TTg ngày 02 tháng 12 näm 2021.!. — 

Ai nhân: 
- Nh'j trên; 
- TTr Tinh üy; 
- Chi'i tich UBND tinh; 
- Các PCT UBND tinh; 
- CVP, PCVP VX UBND tinh; 
- Van phOng Tinh i:iy; 
- L'ru: VT. KGVX (TP, P). 

TL. CHU TICH 
KT. CHANH VAN PHONG 
PHi -.- NH VAN PHONG 

 

Chu Hü'u Bang 



Lc quan  pflal riaiui; v au p1Luu LILUU1 PUU 

THU TUNG CHINH PHU CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc IIp - Tr do - Hunh phñc 

So: -l6ICD-TTg 1-là Nç5i, ngày o tháng 12 näin 2021 

CONG DIN 
V&.viigct&ng rà soát cong tác tiêm vc xiii; 

quãn li', diu"trj ngir&i bj nhim COVID-19 

   

THU TUONG CHtNH PHU din: 

- DngchI B tru&ng B Y té; 

- Dng chI Tru&ng Ban Chi dao phông, chng dich  COVID-19; 

Chü tjch Uy ban nhân dan tinh, thành ph trvc thuc Trung Irang. 

NhCrng ngày gn day, s ca mac, s ca tCr vong do COVID-1 9 có xu hirmg 

gia tang. Trong các nguyen nhân, có bt cp trong quãn 1, h trci, diu trj ngt.ri 

bj nhim COVJD-19; di d dü vc xin nhi.mg v.n con mt s hrçng dáng k 

nguOi già, ngri có bnh nn chxa di.rçc tiêm vc xin phOng COVID- 19, Co 

nguy Co tU vong cao nêu nhim bnh. 

Thu uróng ChInh phü yêu cu: 

1. B Y tA chi do, hi.râng d.n; Uy ban nhân dan tinh, thành ph tr1rc thuc 

Trung ucing t chCrc tiêm vc xin cho toàn b nguO'i dan trong d tui di.rçc chi 

djnh. Dc bit luu nhirng ngi.thi cao tui, ngi.r?.:ri Co bnh nn; clii do các 

bnh vin phi hqp v1i h thng y t dir phOng d tiêm an toàn, nhanh nht. 

Trin khai khn trucing vic tiêm rnüi b sung, tang CthYng. 

2. B Y t phãn b ngay thuc kháng vi rut dng viên d các tinh, thành 

ph t ch(rc d.p phát cho tt cá nhrng ngi.thi bj nhim vi rt'it ung ngay sau 

khi ducic xác djnh duong tInh. 

3. Các tinh, thành ph trlrc thuic Trung irong chi dao trin khai h thông 

theo dOi, quãn I sirc khOe cho tt cã nhüng nguOi bj nhirn vi nLit; 

không d xày ra tmnh trng ngu?1i nhim vi rut không lien h ducic v&i cci sO' 

y t& không &rcic phát thuc diu tn ngay (bao gm Ca thuc kháng vi rt 

nhr dã nêu tai  dim 2 trên day). 



KT. THU TU'ONG 
PHO THU TTXONG 

4. B Y t kh.n tnrang hoàn thin các thii tic c.p phép, cong tác rnua 

sm báo darn dü thuc diu trj; t chrc tang cu&ng 1irc hxçng cho các dja 
phucing cO yêu cu./ 

Noi nhn: 
- Nhx trén; 
- Thu tixóng CP, cc Phó Th tuOig (dé b/c); 
- Thành viéi BCDQG phOng. chng dich  COVID-19; 
- T Cong táe dc bi@ ct'ia CP thi,rc hin cong tác 

phOng, ch6ngdjch COVID-19; 
- VPCP: BTCN, PCN Nguyn S5' Hip; 
Tr 1? 1Tg. Trçi 1? PTFg. TGD Cong TFDT, 
các Vi,: Th. 10TH, QHDP 

- Ltru: VT. KGVX(03).Q. .j-' 

'Vu Dfrc Dam 
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