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TỈNH HÀ TĨNH 

Số:           /UBND-TH5 

V/v triển khai tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 đợt 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày        tháng  6 năm 2021 

   

        Kính gửi:   

- Sở Y tế; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Thực hiện Quyết định số 2499/QĐ-BYT ngày 20/5/2021 của Bộ Y tế về 

việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 3 và Quyết định số 2684/QĐ-BYT 

ngày 31/5/2021 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh phân bổ vắc xin phòng COVID-

19 đợt 3; 

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Văn bản số 1915/SYT-NVY ngày 12/6/2021 

về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 2; 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất chủ trương triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 

cho các đối tượng theo Quyết định số 2499/QĐ-BYT ngày 20/5/2021 và Quyết 

định số 2684/QĐ-BYT ngày 31/5/2021 của Bộ Y tế như đề xuất của Sở Y tế tại 

Văn bản nêu trên, cụ thể như sau:  

- Tiêm mũi 2: Cho 9.339 người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian từ 8-12 tuần, 

bao gồm: Người làm việc trong các cơ sở y tế và Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch 

COVID -19 tuyến tỉnh, huyện; BCH Bộ đội biên phòng. 

- Tiêm mũi 1: Cho 1.066 người, bao gồm: 1.000 cán bộ, chiến sỹ Công an 

(Thành phố: 179; Thạch Hà: 173; Hương Sơn: 203; Lộc Hà: 134; TX Hồng Lĩnh 

121, Đức Thọ: 70; chiến sỹ NVQS: 120) và 66 cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân 

tỉnh. 

- Thời gian hoàn thành tiêm trước ngày 15/7/2021.  

2. Giao Sở Y tế xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 đợt 2 theo Quyết định số 2499/QĐ-BYT ngày 20/5/2021 và 

Quyết định số 2684/QĐ-BYT ngày 31/5/2021 của Bộ Y tế đảm bảo kịp thời, 

đúng đối tượng, an toàn và hiệu quả; chỉ đạo hệ thống y tế cơ sở cập nhật các đối 

tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên hồ sơ sức khỏe điện tử; báo cáo kết 

quả thực hiện về Bộ Y tế và UBND tỉnh theo quy định. 

3. Yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp chặt chẽ với 

ngành Y tế để triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr Tỉnh ủy; 

- TTr BCĐ PC dịch COVID-19 tỉnh; 

- TTr HĐND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, PVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, VX1, TH5. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 Võ Trọng Hải 
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