
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                      

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:           /SYT-NVYD 
V/v  lập danh sách tiêm 

 vắc xin phòng COVID-19 cho 

trẻ em từ 12-17 tuổi 

 Lạng Sơn, ngày        tháng 10 năm 2021 

          

 

    Kính gửi:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- UBND các huyện, thành phố. 

    

Thực hiện Công văn số 8688/BYT-DP ngày 14/10/2021 của Bộ Y tế về 

việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi. 

Để có căn cứ xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ em từ 12-17 tuổi 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Y tế đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện một 

số nội dung sau: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo: triển khai rà soát, lập danh sách tiêm cho trẻ 

đang đi học từ lớp 6 đến hết lớp 12 ( trẻ em từ 12-17 tuổi) : theo mẫu tại Phụ 

lục gửi kèm. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: chỉ đạo các đơn vị liên quan 

rà soát, lập danh sách tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi không đi học: theo mẫu tại 

Phụ lục gửi kèm. 

Lưu ý: Trường số điện thoại trong biểu mẫu danh sách bắt buộc phải là 

số di động (Điền số điện thoại của phụ huynh hoặc người giám hộ). 

3. Thời gian : gửi văn bản về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng 

Sơn ( địa chỉ : Khối 10, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng 

Sơn) trước ngày 25/10/2021. 

Mọi chi tiết liên hệ : đ/c Phương Sỹ Ban, khoa Phòng chống bệnh truyền 

nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn. SĐT: 

0948389002/0343688014, Email  tcmrlangson@gmail.com. 

         Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các  cơ quan, đơn vị để 

chuẩn bị chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em tại tỉnh Lạng 

Sơn./. 

Nơi nhận: 
- BCĐ PC dịch tỉnh(báo cáo); 

- UBND tỉnh(B/c); 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- BLĐ Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu:VT,NVYD(PĐC). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tùng 

mailto:tcmrlangson@gmail.com
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