
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

 
Số:         /UBND-VP 

V/v lập danh sách các đối 

tượng tiêm văcxin phòng, 

chống Covid-19 năm 2021  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Cao Lộc, ngày       tháng  7  năm 2021 

  

 

Kính gửi:  UBND các xã, thị trấn. 

   

 Căn cứ Quyết định 3326/QĐ-BYT ngày 06/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc điều chỉnh phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 6.  

 Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-SYT ngày 17/7/2021 của Sở Y tế tỉnh Lạng 

Sơn về việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn năm 2021-2022. UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện 

như sau: 

- Lập danh sách đối tượng từ 18 đến 65 tuổi theo Quyết định 3326/QĐ-BYT 

ngày 06/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc điều chỉnh phân bổ vắc xin phòng 

Covid-19 đợt 6 và số lượng phân bổ vắc xin đợt này, chịu trách nhiệm về danh 

sách báo cáo của đơn vị (Có biểu mẫu gửi kèm). 

- Đối với thị trấn Đồng Đăng và các xã Bảo Lâm, Thanh Lòa, Cao Lâu Xuất 

Lễ và Mẫu Sơn gửi danh sách về UBND huyện qua Trung tâm Y tế huyện chậm 

nhất 10 giờ ngày 19/7/2021 để tổng hợp gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

- Đối với các xã, thị trấn còn lại gửi danh sách về UBND huyện qua Trung 

tâm Y tế huyện trước ngày 26/7/2021 

UBND huyện Cao Lộc yêu cầu UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển 

khai thực hiện theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- BCĐ PCD Covid-19 huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

 TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

                  Hứa Anh Tuấn 
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