
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

Số:         /UBND-VP 
V/v tham mưu xây dựng kế hoạch triển 

khai tiêm Vắc xin phòng Covid-19 đợt 3 

trên địa bàn huyện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày      tháng 7 năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 159/KH-SYT ngày 02/7/2021 của Sở Y tế Vĩnh 

Phúc về tiếp nhận, bảo quản, phân bổ và triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 

cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đợt 3 năm 2021 (được sao 

gửi kèm). Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 huyện yêu cầu:  

Giao Trung tâm Y tế huyện căn cứ Kế hoạch số 159/KH-SYT ngày 

02/7/2021 của Sở Y tế Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan khẩn trương tham mưu, xây dựng kế hoạch triển khai tiếp nhận, bảo quản, 

phân bổ và triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng ưu tiên trên 

địa bàn huyện theo quy định. 

Yêu cầu đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 

 

 

 

Kính gửi: 

 

Trung tâm Y tế huyện. 

 

 

Nơi nhận: 

- TT HU, TTHĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C,PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ Covid-19 huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đào Hải Nam 
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