
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NVYD Lạng Sơn, ngày         tháng 10 năm 2021 
V/v tiếp tục tiêm diện rộng mũi 2 

vắc xin phòng COVID-19 theo kế 

hoạch số 190/KH-UBND ngày 

20/9/2021 của UBND tỉnh 

 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 

- Trung tâm Y tế các huyện/thành phố. 

  

Thực hiện Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 20/9/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 

diện rộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021; 

Trên cơ sở kết quả tiêm mũi 1 của chiến dịch, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị 

khẩn trương thực hiện các nội dung sau: 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: chủ động liên hệ với Quân khu 1 

tổ chức tiếp nhận, vận chuyển vắc xin Covid-19 Vaccine (Vero Cell), Innactived 

được Trung ương cấp về kho của đơn vị. Phân bổ vắc xin, vật tư phục vụ đợt tiêm 

mũi 2 cho các Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trước ngày 14/10/2021. 

2. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố và bệnh viện Đa khoa tỉnh: 

-  Tiếp tục căn cứ vào điều kiện thực tế, khả năng thực hiện để tham mưu 

cho Ban chỉ đaọ phòng chống dịch huyện, thành phố  tổ chức các điểm tiêm, đảm 

bảo an toàn và tiến độ tiêm chủng. Thông báo lịch tiêm chủng đến các đối tượng 

tiêm, chú ý khoảng cách giữa 2 mũi tiêm từ 21-28 ngày theo đúng hướng dẫn của 

nhà sản xuất (đảm bảo tiêm nhanh nhất và không bỏ sót các trường hợp đã  

tiêm mũi 1). 

- Tiếp tục rà soát tiêm mũi 1 cho các đối tượng chưa tiêm, hoãn tiêm. 

- Đảm bảo 100% đối tượng tiêm được nhập thông tin mũi tiêm trên nền 

tảng quản lý tiêm chủng https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn/  

- Tổng hợp kết quả thực hiện về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Sở Y 

tế hàng ngày theo đúng quy định. 

Nhận được văn bản, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy (b/c); 

- UBND tỉnh ( báo cáo); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các bệnh viện tuyến tỉnh; 

- BLĐ Sở Y tế; 

- Các phòng trực thuộc; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Toàn 

https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn/


- Lưu: VT, NVYD. 

 


		2021-10-13T08:48:29+0700


		2021-10-13T09:05:56+0700


		2021-10-13T09:05:56+0700


		2021-10-13T09:05:56+0700




