
 

 

UBND LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                      

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /TB-SYT Lạng Sơn, ngày       tháng 10 năm 2021 
   

THÔNG BÁO 

Lịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn 

           

   Kính gửi: 

 

 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Ban bảo vệ sức khỏe tỉnh; 

- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Sở LĐTB và Xã hội; 

- Hiệp Hội các Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn; 

- Sở Ngoại vụ; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- UBND xã, phường thuộc thành phố Lạng Sơn; 

- Trung tâm Y tế thành phố Lạng Sơn. 

 

 Tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo kế hoạch số 

75/KH-SYT, Sở Y tế thông báo lịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 như sau: 

1. Tiêm mũi 2 vắc xin Comirnaty (Pfizer) 

1.1. Đối tượng tiêm: Người đã tiêm mũi 1 vắc xin Comirnaty (Pfizer) Tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn trong khoảng thời gian từ ngày 23/9/2021 đến 

26/9/2021, gồm: 

- Người trên 65 tuổi thuộc địa bàn thành phố Lạng Sơn; đối tượng do Ban 

bảo vệ sức khỏe tỉnh đề xuất; bệnh nhân chạy thận nhân tạo điều trị tại Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Lạng Sơn. 

- Lực lượng quân đội đóng quân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

1.2. Thời gian tiêm: Từ ngày 15/10/2021 đến 18/10/2021. Cụ thể: 

- Ngày 15/10/2021: tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 ngày 23/9/2021 

- Ngày 16/10/2021: tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 ngày 24/9/2021 

- Ngày 17/10/2021: tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 ngày 25/9/2021 

- Ngày 18/10/2021: tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 ngày 26/9/2021 

1.3. Địa điểm tiêm: Nhà G, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn 
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2. Tiêm mũi 1 vắc xin Comirnaty (Pfizer) - Nguồn vắc xin của Bộ Công an 

2.1. Đối tượng tiêm: Theo đề xuất của Công an tỉnh Lạng Sơn 

2.2. Thời gian tiêm: Buổi sáng ngày 19/10/2021 

2.3. Địa điểm tiêm: Nhà G, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn 

3. Tiêm mũi 1 vắc xin phòng COVID-19 cho người nước ngoài sinh 

sống trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

3.1. Đối tượng tiêm: Người nước ngoài sinh sống và làm việc trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn có nhu cầu tiêm mũi 1 vắc xin phòng COVID-19 

3.2. Thời gian tiêm: Buổi chiều ngày 19/10/2021 

3.3. Địa điểm tiêm: Nhà G, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn 

4. Lưu ý 

- Giờ làm việc tại điểm tiêm chủng: 

+ Buổi sáng: Bắt đầu từ 07 giờ 30 đến 10 giờ 30. 

+ Buổi chiều: Bắt đầu từ 13 giờ 30 đến 15 giờ 30. 

- Công dân thuộc diện tiêm sẽ nhận được tin nhắn thông báo của hệ 

thống TIEMCHUNG tới số điện thoại đã đăng ký về ngày, giờ tiêm cụ thể.  

- Các trường hợp tiêm mũi 2 khi đến tiêm mang theo giấy chứng nhận đã 

tiêm mũi 1. 

- Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 cho Chiến dịch tiêm 

vắc xin phòng COVID-19, Sở Y tế đề nghị: 

+ Mọi người đến tiêm đều phải đeo khẩu trang và thực hiện tốt các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

          + Sau khi tiêm ở lại ít nhất 30 phút theo dõi để đề phòng các phản ứng bất 

lợi sau tiêm có thể xảy ra. 

 + Kiểm tra kỹ các thông tin cá nhân trên giấy chứng nhận tiêm chủng và 

đề nghị bộ phận trả kết quả sửa ngay nếu phát hiện sai sót. Cài đặt ứng dụng 

Sổ sức khỏe điện tử để kiểm tra chứng nhận tiêm chủng và báo cáo các phản 

ứng bất lợi sau tiêm. 

Rất mong nhận được sự quan tâm của các đơn vị để Chiến dịch tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 đạt hiệu quả và an toàn./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

- BLĐ Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Cổng thông tin điên tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD(PĐC). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Nguyễn Ngọc Tùng 
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