
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-KT&HT 
V/v tiêm vắc xin phòng COVID-19 

cho người nước ngoài 

Tam Dương, ngày      tháng       năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Y tế Tam Dương; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp, cơ sở SXKD  trên địa bàn huyện. 
 

 UBND huyện Tam Dương nhận được Văn bản số 3055/SYT-NVYD 

ngày 30/8/2021 của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc về việc tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 cho người nước ngoài (Sao gửi kèm). 

 UBND huyện Tam Dương yêu cầu các đơn vị Trung tâm Y tế Tam 

Dương, UBND các xã, thị trấn và các doanh nghiệp, cơ sở SXKD  trên địa bàn 

huyện thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn huyện 

 Lập danh sách người nước ngoài hiện đang làm việc tại doanh nghiệp, cơ 

sở SXKD (theo mẫu) gửi về UBND các xã, thị trấn nơi doanh nghiệp, Cơ sở 

SXKD có trụ sở hoạt động, để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo chiến lược triển 

khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 huyện. Thời gian xong trước ngày 

22/9/2021. 

2. UBND các xã, thị trấn 

 Đôn đốc các doanh nghiệp tổng hợp danh sách người nước ngoài của đơn 

vị và rà soát, lập danh sách người nước ngoài và người Việt Nam định cư tại 

nước ngoài hiện đang sinh sống trên địa bàn quản lý (theo mẫu), gửi về Trung 

tâm Y tế Tam Dương để tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo chiến lược triển khai 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 huyện có Kế hoạch tiêm vắc xin theo quy định. 

Thời gian xong trước ngày 24/9/2021. 

3. Trung tâm y tế Tam Dương 

Trên cơ sở danh sách do UBND các xã, thị trấn chuyển đến, giao Trung 

tâm Y tế huyện tổng hợp, báo cáo, tham mưu Ban chỉ đạo chiến lược triển khai 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 huyện có Kế hoạch tiêm vắc xin đối với người 

nước ngoài theo theo quy định. 

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTHU, HĐND huyện (b/c); 

- UBND huyện (b/c); 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện (b/c); 

- CPVPHĐND&UBND huyện; 

- Các phòng: TC-KH, KT&HT huyện (p/h); 

- Lưu: VT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Xuân Bình 
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