
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 

 

Số:         /UBND-YT 

V/v điều chỉnh thời gian và bổ 

sung đơn vị tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 trên địa bàn huyện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tủa Chùa, ngày         tháng 10 năm 2021 

  

  Kính gửi:   

- UBND các xã: Xá Nhè, Mường Đun, Tủa Thàng; 

- Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2441/KH-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021-

2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 194/KH-SYT ngày 01/10/2021 của 

Sở Y tế tỉnh Điện Biên về vệc triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 

đợt 14, năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Ngày 02/10/2021, UBND huyện Tủa Chùa đã ban hành Kế hoạch số 

159/KH-UBND về triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 5, 

năm 2021 trên địa bàn huyện. 

Căn cứ tình hình thực tế tiến độ triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 

đợt 5, năm 2021 và số lượng vắc xin được phân bổ. Để đảm bảo tiến độ và hiệu 

quả khi sử dụng vắc xin phòng Covid-19, UBND huyện điều chỉnh thời gian và 

bổ sung đơn vị tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 5, năm 2021 như sau: 

Nội dung tại Kế hoạch số 159/KH-

UBND ngày 02/10/2021 
Nội dung điều chỉnh, bổ sung 

- Đợt 2 triển khai tại 02 đơn vị: Xá 

Nhè, Mường Đun từ ngày 10/10/2021 - 

14/10/2021. 

- Đợt 3: Không 

 

- Đợt 2 triển khai tại 02 đơn vị: Xá 

Nhè, Mường Đun từ ngày 07/10/2021 

- 15/10/2021. 

- Đợt 3 triển khai tại 01 đơn vị: Tủa 

Thàng từ ngày 10/10/2021 - 15/10/2021. 

Các nội dung khác giữ nguyên theo Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 

02/10/2021 của UBND huyện Tủa Chùa. 

Nhận được Công văn này, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai đảm bảo 

nội dung, yêu cầu./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện uỷ; 

- TT. HĐND huyện; 

- LĐ. UBND huyện; 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện; 

- Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tuân 
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