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UBND THAN}I PHO THAT BtNH
BAN CHI DO PHONG, CHONG
D!CH COVID-19
S: 10 /CV-BCD

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - Hnh phüc
TP. Thai Blnh, ngày

3 thcng 5am 2022

V/vdy nhanh cong tác
tiêm vàc xin phông Covid-19.

KInh gi1i:
- UBND các phu?mg, xã;
- Các phông, dan vj lien quan.
TInh dn 11 gi ngày 13/5/2022, mt s dja phu'cing nhu Tin Phong, Hoàng
Diu, Vu Chinh, Vu Phtic, Bong M5, Be Thárn, Bong ThQ, Phñ Khánh, Phil
Xuân, Vu Bong dã hoàn thành tiêm s lucmg vc xin Pfizer duçic phân b dam báo
tin d theo K hoach tiêm dçit 34 cüa thành ph.
T?i the ph'irông, xã con 1i tin d tiêm vn chua dam bão trong khi vc xin
Pfizer dugc phân bô hêt hn s1r dting ngày 15/5/2022:
65,2% khoach
1.TânBlnh:
66,7% kê hoach
2. Trn Lam:
3. Trn Hung Dto: 70,8% k hoach
72,9% kê hoch
4. Quang Trung:
5. K' Ba:
75,6% k hoach
6. Vu Lac:
75,8% k hoach
7. Lê Hng Phong: 78,8% k hoach
8. Dông HOa:
82,0% k hoach
82,9% k hoach
9. B Xuyên:
D dy nhanh cong tác tiêm chüng vc xin phông Covid- 19 trên dja bàn, Ban
Chi do thành phi yu cu UBND các phumg, xã trén, Trung tam Y t va cac phàng,
dan vj lien quan khn truo'ng thirc hin mt s ni dung:
1. Tang cithng tuyên truyn dn tan các thôn, t& khu dan cu, vn dtng ngui
dan tham gia tiêm chUng.
2. Nu d vc xin bj hUy do ht han sr ding trong khi vn cOn d6i tu'gng chua
tiêm müi 3, mUi 4 thI ngui dirng Mu dan vj chju trách nhim truó'c UBND thành
ph, Ban Chi do phOng, ch6ng djch thành pM.
3. D nghj các dng chI Uy viên UBND thành pM ducc giao phii trách cac
phumg, xA tang cumg xuông co' sä d chi do, dOn dc dja phuung thuc hin.
Nhn Cong van, yêu thu các phOng, dan vi, UBND các phuOTlg, xà khn truung
trin khai thirc hiên./.
Nui nhân:
-Nhirtrên;
- BCD phOng, chOng dch cia tinh;
- TI Thành u HDND TP;
- D/c Chü tjch, các dlc PCT UBND TP;
- Các thành viên BCD TP;
- Các phOng. don vj lien quail;
- Liru: VT, BCD.
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