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THÔNG BÁO
Về việc đăng ký tiêm phòng vắc xin COVID-19

Kính gửi: cán bộ và nhân dân trong toàn phường
Căn cứ kế hoạch triển khai đăng ký tiêm phòng vắc xin Covid-19 của ban chỉ 

đạo thành phố Chí Linh về việc tiếp tục tiêm phòng, đăng ký tiêm phòng cho toàn dân 
trên địa bàn thành phố Chí Linh.

Trong thời gian vừa qua, cán bộ và nhân dân trong phường đã tích cực đến đăng 
ký tiêm phòng và đã được tiêm mũi 1, mũi 2 vắc xin Covid-19.

Trong thời gian tới vắc xin sẽ được cấp về nhiều, triển khai thành các chiến dịch 
tiêm. Do vậy cán bộ y tế phường sẽ phụ trách đảm bảo công tác chuyên môn cho các 
đợt tiêm. Để đảm bảo cho việc tiêm phòng và đăng ký tiêm đến toàn thể nhân dân theo 
đúng tiến độ. Kể từ ngày 18/10/2021 UBND phường không tổ chức nhận các thủ tục 
đăng ký tiêm phòng tại Trạm y tế.

* Địa điểm đăng ký tiêm phòng mới cụ thể như sau: UBND phường yêu cầu 
toàn thể cán bộ, nhân dân đến tại nhà các ông (bà) trưởng khu dân cư mình để đăng ký 
tiêm phòng.

Khi đi đăng ký, người dân mang theo giấy tờ sau:
1. Chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân (Phô tô);
2. Thẻ bảo hiểm y tế (Phô tô);
3. Số điện thoại để liên hệ, nghề nghiệp, đơn vị công tác khi đăng ký tiêm.
UBND phường thông báo cho toàn thể cán bộ và nhân dân trong phường nắm 

được, và tiếp tục đến đăng ký tiêm phòng trong thời gian tới, đểm công tác tiêm chủng 
vắc xin phòng chống dịch bệnh Covid được đảm bảo đúng thời gian và tiến độ.
Nơi nhận:
- Đài TT phường ;(Để T/b)
- Trưởng các KDC; (Để T/b, thực hiện)
- Lưu.
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