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UBND THANH PHO THAI B1NFI
BAN CHI DAO PHONG, CHONG
DICH COVID-19

CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM
Dc lap - Ti do - Hanh phüc

TP. Thai BInh, ngày tháng nàm 2022

S& C/CV-BCD
V/v tiêm vc xin phàng Covid-19 t?i các
tnr?mg Dai hçc, Cao dãng, Trung hçc
chuyên nghip dóng trên dja bàn thành phO.

KInh gui:
- Si Lao dng - Thuang binh và Xâ hi;
- Các Truyng Di hoc, Cao ding trén da bàn thành phô: Dai hçc Y Durc Thai BInh, Dai hoc Thai BInh, Cao dang Su phm Thai Blnh,
Cao dang Y tê Thai Binh, Cao dang Van hoá ngh thut Thai BInh;
- Các phông, dan vi lien quan.
Can cir K hoch s 47(KH-SYT ngày 12/4/2022 cüa Sà Y té Thai BInh v to
chüc tiem vc xin phông Covid-19 trong do phán b 24.366 lieu vàc xin Pfizer den
thành pM d tiém müi M sung, nhc li (müi 3, müi 4);
Can cir tInh hlnh thrc th, d tto diu kin cho sinh viên dang theo h9c ti các
truèng Di h9c, Cao dng, Trung hQc chuyên nghip dóng trén dja bàn thành phô
di.rçic tiém phü müi 3, müi 4 (1oii vc xin: Pfizer); Ban Chi do phàng, cMng djch
Covid-19 thành pM d ngh:
1. Các trumg Dii hçc, Cao dng, Trung h9c chuyên nghip dóng trén dja bàn
thãnh pM ding k s6 luçing nguOi tiêm vic xin v Ban Chi do phông, cMng djch
Covid-19 thành pM (qua Trung tam Y t) truâc 10 giô' ngày 05/5/2022 dé thành pM
b6 trI vc xin và nhân 1rc t chuc tiêm ti ca sà giáo dic.
2. D nghj Sà Lao dng - Thuong binh và Xã hi chi do các Tru&ng Cao dng
ngh& Trung cp ngh thuc quàn 1 dang k nhu cu tiem vc xin và phi hop Ban
Clii do phông, chông djch Covid- 19 thành pM to chuc tiêm.
3. Giao Trung tam Y tê thng hop s lucng và dir kin phuang an tiêm cho các
nhà trumg, dan vj, báo cáo Ban Chi dio thành phô trong ngày 05/5/2022 và hoàn
thành tiêm truâc ngày 07/5/2022.
Nhn Câng van, d nghj các dan v pMi hop triën khai thirc hin, nu có vuàng
mac lien h so din thoii: 0822682399/0961845868 ('dOng chI Phgrn Thj Thu Oanh Phó Giám dóc Trung tam Y tê) ./.
Noi n/tan:
KT. TRUONG BAN
-Nhrtrén;
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- BCD phông, chông djch cüa tinli;
-TTThành u'-HDND TP;
- D/c Chü tjch, các d/c PCT UBND TP;
- Các thành viên BCD TP;
- Các phang, dan vj lien quan;
-Luii:VT,BCD.
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