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V/v thống kê, báo cáo danh 
sách đối tượng ưu tiên tiêm 
vắc xin phòng COVID-19
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  #DiaDiemNgayBanHanh

 

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, hội, đoàn thể trên địa bàn huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc 
ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-
2022, Công văn số 1752/SYT-NVY ngày 16/7/2021 của Sở Y tế Quảng Nam về việc 
thống kê, báo cáo danh sách đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19; về vấn 
đề này, UBND huyện đề nghị: 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, hội, đoàn thể trên địa bàn huyện; 
Chủ tịch UBND các xã, thị trấn báo cáo danh sách số lượng người trên 18 tuổi theo 
nội dung phụ lục đính kèm, gửi danh sách báo cáo về Trung tâm Y tế huyện trước 
8h00 ngày 20/7/2021 để tổng hợp và báo cáo về Sở Y tế trước 10 giờ 00 ngày 
20/7/2021. 

Do lượng vắc xin triển khai chiến dịch chưa đáp ứng đầy đủ cho toàn bộ các đối 
tượng ưu tiên, đề nghị các đơn vị khẩn trương báo cáo để Sở Y tế có căn cứ phân bổ 
triển khai hoạt động phù hợp, các đơn vị báo cáo không đúng thời gian quy định, 
lượng vắc xin sẽ được phân bổ, điều chuyển triển khai tại các địa phương khác, ảnh 
hưởng đến chất lượng phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Giao Trung tâm Y tế huyện khẩn trương đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa 
phương trên địa bàn huyện triển khai thực hiện và tổng hợp, báo cáo Sở Y tế đúng quy 
định./.

(Kèm theo Công văn số 1752/SYT-NVY ngày 16/7/2021 của Sở Y tế Quảng Nam)

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Huyện ủy, HĐND (báo cáo);
- TT. UBND huyện;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao




		2021-07-19T15:51:25+0700
	Quảng Nam


		2021-07-20T06:36:04+0700
	Quảng Nam


		2021-07-20T06:36:09+0700
	Quảng Nam


		2021-07-20T06:36:10+0700
	Quảng Nam


		2021-07-20T06:36:10+0700
	Quảng Nam




