ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CÔN ĐẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3574 / UBND-PYT

Côn Đảo, ngày 10 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v điều chỉnh, bổ sung nội dung
tại Kế hoạch số 233/KH-UBND
ngày 21/9/2021 của UBND huyện

Kính gửi:
- Các cơ quan hành chính, đơn vị hành chính sự nghiệp
thuộc huyện;
- Các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, trung ương đóng trên
địa bàn huyện;
- Ủy ban kiểm tra và các Ban của Huyện ủy;
- Mặt trận và các tổ chức đoàn thể huyện;
- 09 Khu dân cư.
Ngày 21/9/2021, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số
233/KH-UBND về tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 5 trên địa bàn
huyện Côn Đảo năm 2021. Để thuận tiện trong việc quản lý, điều phối công tác
tiêm vắc xin, Ủy ban nhân dân huyện điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Kế hoạch
số 233/KH-UBND huyện, cụ thể như sau:
Điều chỉnh thời gian tiêm vắc xin phòng Covid-19 và bổ sung nội dung
tại Điểm a, Khoản 2, mục II:
* Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 12/10/2021: Triển khai tiêm vắc xin
AstraZeneca mũi 2 cho 1.525 người và 18 người đã tiêm mũi 1 quá 12 tuần.
- Ngày 11/10/2021 (1000 người)
+ Buổi sáng từ 06h30-11h30.
+ Buổi chiều từ 12h30-17h30.
+ Buổi tối từ 18h30-21h00.
- Ngày 12/10/2021
+ Buổi sáng từ 06h30-11h30 (350 người mũi 2)
+ Buổi chiều từ 12h30-14h00 (192 người mũi 2)
+ Buổi chiều từ 14h00-17h30 (dự kiến 151 người mũi 1)
+ Buổi tối từ 18h30 đến 20h20 (100 người mũi 1)
* Từ ngày 13/10/2021 đến ngày 14/10/2021: Triển khai tiêm vắc xin
Pfizer mũi 2 cho 1090 người.
- Ngày 13/10/2021: (348 người)
+ Buổi sáng từ 07h30-11h00.
+ Buổi chiều từ 12h30-17h00.

- Ngày 14/10/2021: (742 người)
+ Buổi sáng từ 06h30-11h30.
+ Buổi chiều từ 12h30-17h30 (Trung tâm Y tế quân dân y cử 01 đội tiêm
lưu động qua Bến Đầm tiêm cho 53 người).
+ Buổi tối từ 18h30-21h00.
Trên đây điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Kế hoạch số 233/KH-UBND
huyện của Ủy ban nhân dân huyện. Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

