
Kính gửi:  

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố  

 

Sở Y tế nhận được Công văn số 1175/BCH-HC ngày 23 tháng 5 năm 2022 về 

việc hỗ trợ tiêm vắc xin mũi 04 phòng COVID-19 cho Bộ đội Biên phòng tỉnh An 

Giang; 

Về vấn đề này, Sở Y tế có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất đề nghị hỗ trợ tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi nhắc lại lần 

2 cho lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang theo tinh thần chỉ đạo tại Công 

văn số 531/UBND-KGVX ngày 20 tháng 5 năm 2022 về việc thống nhất đối tượng 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 trên địa tỉnh An Giang. Đề nghị 

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cung cấp danh sách đối tượng đủ điều kiện tiêm 

theo hướng dẫn gửi đến cơ quan y tế trên địa bàn để phối hợp tổ chức tiêm.  

2. Giao Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố khẩn trương phối hợp với Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp nhận danh sách và tổ chức tiêm theo kế hoạch. 

Đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện nội dung công văn này. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT-NVY. 
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Phan Vân Điền Phương 

 

UBND TỈNH AN GIANG 

 SỞ Y TẾ   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /SYT-NVY 

V/v  hỗ trợ tiêm vắc xin mũi 04 

phòng COVID-19 cho Bộ đội biên 

phòng tỉnh An Giang 

 

An Giang, ngày  25  tháng  5  năm 2022 
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