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THÔNG BÁO 

V/v triển khai Điểm tiêm vắc xin COVID-19 cố định 

trên địa bàn huyện Giao Thuỷ 
 

  

 Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vì sức khoẻ và tính 

mạng của nhân dân, ngoài Kế hoạch và lịch tiêm diện rộng tại Trạm y tế các xã, thị 

trấn; BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện Giao Thuỷ triển khai Điểm tiêm 

vắc xin COVID-19 cố định trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

- Địa điểm: Trung tâm Y tế huyện Giao Thuỷ – khu dự phòng. Địa chỉ: 

TDP Đông Nhất (TDP4A cũ), thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thuỷ (toà nhà phía 

sau phòng Giáo dục & Đào tạo huyện). 

- Phụ trách điểm tiêm: BS Nguyễn Ngọc Đính – Phó Giám đốc Trung tâm 

Y tế huyện; 

+ Cán bộ tiếp nhận thông tin: Đ/c Tống Thị Hồng – Kỹ thuật viên xét 

nghiệm/Trung tâm Y tế huyện – Số điện thoại: 0982783326. 

- Thời gian hoạt động: thường xuyên liên tục 7 ngày/tuần (buổi sáng từ 

7h30’ – 11h30’; buổi chiều từ 13h00’ – 17h00’). 

 * Các công dân chưa được tiêm đủ mũi vắc xin COVID-19, đủ điều kiện và 

thời gian tiêm theo khuyến cáo của cơ quan y tế có thể đăng ký tại Trạm Y tế xã, thị 

trấn nơi cư trú (để tổng hợp, chuyển về TTYT huyện) hoặc điện thoại đến số điện 

thoại của cán bộ tiếp nhận thông tin nêu trên hoặc đến đăng ký trực tiếp tại Địa điểm 

cố định của huyện để được tư vấn và tiêm vắc xin COVID-19./. 
   
 

Nơi nhận:                                                                                          
- BCĐ phòng, chống dịch các xã, thị trấn; 

- Trung tâm VHTT&TT huyện; 

- Đăng tải trên Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT.               

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 
          

Đinh Quang Huy 
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