
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /UBND-THVX Tuyên Quang,  ngày        tháng  11 năm 2021 
V/v  đề nghị điều chỉnh thời gian giữa 02 mũi tiêm 

vắc xin Astrazeneca của Sở Y tế 
 

 
 

 

   Kính gửi:  

- Sở Y tế; 
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 

 

Thực hiện Văn bản số 9835/BYT-DP ngày 19/11/2021 của Bộ Y tế về việc 

khoảng cách giữa 02 mũi tiêm vắc xin phòng COVID-19; 

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Y tế tại Văn bản số 2712/SYT-NVYD ngày 

21/11/2021 về việc xin ý kiến điều chỉnh thời gian tiêm vắc xin Astrazeneca mũi 2. 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Y tế về điều chỉnh thời gian giữa 02 mũi tiêm 

vắc xin Astarzeneca tại Văn bản số 2712/SYT-NVYD ngày 21/11/2021. 

2. Giao Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở tiêm chủng lập kế 

hoạch, lên danh sách đối tượng tiêm và thông tin đầy đủ cho các đối tượng tiêm 

trước khi tiến hành tiêm chủng về hiệu quả, tính an toàn việc điều chỉnh thời 

gian khoảng cách giữa 02 mũi tiêm để người dân biết và tham gia (nếu được đối 

tượng tiêm đồng thuận); theo dõi, cập nhật và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết 

quả thực hiện theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Bí thư Tỉnh ủy; 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh;  
- PCT UBND tỉnh Hoàng Việt Phương; 
- Cơ quan TT BCĐ tỉnh; 
- Thành viên BCĐ tiêm chủng; 
- CVP UBND tỉnh; 
- Như Kính gửi (thực hiện);  
- Các PCVP UBND tỉnh; 
- Lưu VT, THVX (Bắc). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Hoàng Việt Phương 

 

 

 

 

 

 

(báo cáo) 
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