
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /UBND-VP 
 

V/v thống kê số lượng người 

 tiêm vắc xin phòng COVID-19 

trên địa bàn huyện  

 

Cao Lộc, ngày        tháng 01 năm 2022 

 

 

 Thực hiện Công văn số 37/VP-THNC ngày 05/01/2022 của Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thống kê số lượng người tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 trên đại bàn tỉnh, UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:  

Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, UBND 

các xã, thị trấn khẩn trương chỉ đạo lực lượng Công an xã, trạm y tế xã, Tổ 

COVID cộng đồng, các tổ chức chính trị - xã hội rà soát, thống kê, báo cáo 

chính xác về dân số hiện nay của huyện; về số lượng người đã tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 mũi 1, mũi 2, số lượng người chưa tiêm, tỉ lệ người đã tiêm, 

chưa tiêm/tổng dân số (theo phụ lục gửi kèm); làm rõ nguyên nhân về số người 

chưa tiêm vắc xin; báo cáo và phụ lục số liệu gửi về UBND huyện trước ngày 

10/01/2022.  

Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc yêu cầu Công an huyện, Trung tâm y tế 

huyện, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- CT, PCT UBND huyện;  

- Chi cục Thống kê khu vực Văn Quan - Cao Lộc; 

- BCĐ phòng chống dịch COVID-19 cấp huyện, 

cấp xã; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh    

 

 

 

 

Kính gửi:  

- Công an huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
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