UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ Y TẾ

Số: 4693 /SYT-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày

09 tháng 9 năm 2021

V/v trả lời ý kiến phản ánh trên
chuyên mục HỎI - ĐÁP (ông
Lê Khắc Sơn).

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.
Tiếp nhận Công văn số 2426/STTTT-TTCNTTTT ngày 09/9/2021 của Sở
Thông tin và Truyền thông về việc trả lời ý kiến của ông (bà) Lê Khắc Sơn;
Trong chuyên mục HỎI - ĐÁP trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh
Thuận, ngày 08/9/2021, ông Lê Khắc Sơn (Tổ 3, phường Đài Sơn, thành phố
Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) có hỏi:
“Công ty tôi đã chuyển danh sách tiêm mũi 2 cho những ai đã không còn
ở thành phố Hồ Chí Minh về địa phương rồi. Vậy khi nào ở địa phương mới cho
tôi tiêm mũi 2 vaccin Covid-19.”
Sở Y tế trả lời như sau:
Công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 triển khai theo Kế hoạch
4180/KH-UBND ngày 15/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc
tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh
Thuận. Theo Kế hoạch, dự kiến từ nay cho đến tháng 04/2022, việc tiêm chủng
sẽ được triển khai tiêm miễn phí cho toàn bộ người dân trong độ tuổi có chỉ định
sử dụng vắc xin theo khuyến cáo của nhà sản xuất, trong đó triển khai tiêm ưu
tiên cho các nhóm đối tượng theo Nghị quyết 21 của Chính phủ.
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp danh sách đăng ký đối
tượng tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 từ các xã, phường, thị trấn; chuyển
cho các cơ sở tiêm chủng, thông báo tiêm đối tượng đi tiêm chủng theo từng đợt
vắc xin được phân bổ từ Bộ Y tế và đủ thời gian khoảng cách giữa hai mũi theo
hướng dẫn của nhà sản xuất.
Sở Y tế kính gửi Sở Thông tin và Truyền Thông./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, KHNVTC.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Mai Thị Phương Ngọc

