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Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5455/UBND-KGVX 
ngày 20/10/2022 về việc tiếp tục khẩn trương đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 trên địa bàn; Công văn số 641/KSBT ngày 24/10/2022 của Trung tâm 
kiểm soát bệnh tật tỉnh V/v mời tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

Qua rà soát, hiện Ban Quản lý Khu kinh tế còn 67 cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3, 4. Ngày 

07/10/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế gửi văn bản đăng ký tiêm vắc xin phòng 
COVID-19 mũi 3, 4 và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - Sở Y tế đã có văn bản số 

579/KSBT ngày 14/10/2022 mời tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19 từ ngày 
18-21/10/2022. Tuy nhiên, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thì số 

CBCNV Ban Quản lý Khu kinh tế tham gia tiêm từ ngày 18-21/10/2022 là 0 người. 

Nhằm khẩn trương đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo chỉ 
đạo của UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị Lãnh đạo các phòng, ban, 

trung tâm thông báo để công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản 
lý tham gia tiêm vắc xin đầy đủ theo quy định.  

- Thời gian tiêm chủng: Từ ngày 25-28/10/2022. 

+ Buổi sáng: Bắt đầu từ 7h30 -11h00. 

+ Buổi chiều: Bắt đầu từ 1h30- 16h30 

- Địa điểm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên. 

Đề nghị các phòng, ban, trung tâm nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Y tế; 
- Trưởng Ban QLKKT; 
- Các PTB QLKKT; 
- Lưu: VT, VP. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Vũ Tố Quyên 
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