
UBND HUYỆN CÔN ĐẢO 

PHÒNG Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TB-PYT Côn Đảo, ngày       tháng 6 năm 2022 

 

KHẨN 

THÔNG BÁO 

Lịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 8 trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2022 

Thực hiện Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 19/6/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Côn Đảo tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 8 trên địa bàn huyện Côn 

Đảo năm 2022. Phòng Y tế huyện thông báo lịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 8 

trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Thời gian tiêm: từ ngày 21/6 đến 23/6/2022 (thời gian tiêm cụ thể theo danh 

sách đính kèm). 

2. Đối tượng: người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1,2,3,4 

3. Loại vắc xin: Pfizer (mỹ) 

4. Địa điểm: Trung tâm Y tế quân dân y huyện Côn Đảo 

Phòng Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị, Trưởng các khu dân cư và các cơ sở sản 

xuất kinh doanh trên địa bàn huyện thông báo cho cán bộ công chức, viên chức, người 

lao động, người dân được biết để tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo thời 

gian quy định./. 

(Kèm theo danh sách tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 8 năm 2022) 

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân huyện (b/c); 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- Trưởng 9 khu dân cư; 

- Các cơ sở sản xuất kinh doanh; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 
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