
 

   Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 
 

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;  

Để có kế hoạch tăng độ bao phủ mũi 1 của vắc xin phòng COVID-19, Sở Y 

tế Hà Tĩnh đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND 

cấp xã và các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị đóng trên địa bàn (kể cả cơ quan/đơn 

vị trung ương và tỉnh đóng trên địa bàn) thực hiện rà soát kỹ, tổng hợp số lượng 

người từ 18 trở lên chưa được tiêm vắc xin COVID-19 gửi về Sở Y tế trước ngày 

trước ngày 10/11/2021. 

Số liệu báo cáo của các đơn vị là cơ sở để Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh 

phân bổ vắc xin theo địa bàn từng huyện, thành phố, thị xã. Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo của địa phương, đơn 

vị mình quản lý. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ CN Lê Thị Lệ 

Hằng (SĐT 0941.300.777) phòng Nghiệp vụ Y-Sở Y tế để được hướng dẫn, hỗ 

trợ.  

Đề nghị các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND huyện, thành phố, thị 

xã quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 

 

 

 

 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 
 

Số: 4226/SYT- NVY 
V/v rà soát, thống kê các đối 

tượng chưa tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 11 năm 2021 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các Phó giám đốc Sở; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu VT, NVY. 
 

Q. GIÁM ĐỐC 
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