
UBND THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI  

TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

 

Số:         /CV-BCĐ 
Về việc bổ sung đối tượng và thời gian triển 

khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các 

đối tượng ưu tiên trên địa bàn thành phố 

Vĩnh Yên đợt 11 năm 2021  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Yên, ngày      tháng     năm 2021 

 

Kính gửi: - Các phòng, ban, đoàn thể thành phố; 

- Trung tâm Y tế thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh về 

việc Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; 

Căn cứ Văn bản số 2374/SYT-NVYD chuẩn bị tổ chức Chiến dịch tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 – 2022, Quyết định số 1795/QĐ-

UBND ngày 12/7/2021 của UBND thành phố Vĩnh Yên về việc Thành lập Ban 

Chỉ đạo triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19; 

Thực hiện Kế hoạch số 211/KH-TTYT ngày 11/11/2021 của BCĐ triển 

khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 về việc Tiếp nhận, bảo quản, phân bổ và 

triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trả mũi 2 và tiêm vét mũi 1 đợt 11 trên 

địa bàn thành phố Vĩnh Yên; 

Do Sở Y tế bổ sung thêm tiếp 12.500 liều vắc xin Sinopharm (verocell) tại 

đợt 11, để triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 hiệu quả, Ban Chỉ đạo triển 

khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 thành phố yêu cầu một số nội dung sau: 

- Kéo dài thời gian thực hiện tiêm vắc xin tại 3 điểm tiêm xã, phường 

(Đồng Tâm, Khai Quang và Thanh Trù) trên địa bàn thành phố từ 21/11/2021 

đến 29/11/2021. 

- Các xã, phường chủ động bổ sung tiêm phòng cho các đối tượng đã tiêm 

mũi 1 và chưa được tiêm nhằm đạt hiệu quả trong việc bao phủ vắc xin phòng 

COVID-19 trên địa bàn thành phố. 

Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.  

Nơi nhận: 
- Như kính gửi 

- Sở Y tế; 

- Trung tâm Y tế tp; 

- UBND các xã, phường (t/h); 

- Lưu: VT. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

Lê Anh Tân 
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