
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIUỘC
Số:          /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Giuộc, ngày     tháng 12 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tiêm trả mũi 2 vắc xin phòng Covid-19 cho người từ 12 tuổi đến 14 tuổi 

trên địa bàn huyện

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 
quy định về hoạt động tiêm chủng;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua 
và sử dụng vắc xin phòng Covid-19;

Căn cứ Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy 
định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 
Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng;

Căn cứ Quyết định 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế ban hành 
Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021-2022;

Căn cứ Công văn số 8616/BYT-DP ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về việc 
nhu cầu vắc xin phòng Covid-19 tháng 10-12/2021 và xây dựng kế hoạch năm 
2022;

Căn cứ Kế hoạch số 3417/KH-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh 
Long An về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người từ 03 tuổi đến 17 tuổi 
trên địa bàn tỉnh Long An năm 2021;

Căn cứ Kế hoạch số 7867/KH-SYT ngày 10/11/2021 của Sở Y tế tỉnh 
Long An về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người từ 12 tuổi đến 17 tuổi 
trên địa bàn tỉnh Long An năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 12587/QĐ-TBVX ngày 10/12/2021 của Tiểu ban 
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh về việc phân bổ vắc xin đợt 22 
cộng đồng;

UBND huyện xây dựng kế hoạch tiêm trả mũi 2 vắc xin phòng Covid-19 
cho người từ 12 tuổi đến 14 tuổi trên địa bàn huyện như sau:

II. MỤC TIÊU 
- 100% người từ 12 tuổi đến 14 tuổi được tiêm 2 mũi vắc xin phòng 

Covid-19.
- 100% người từ 15 tuổi đến 17 tuổi tiêm vét được tiêm 2 mũi vắc xin 

phòng Covid-19.
- Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng Covid-19.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI TRIỂN 

KHAI



1. Đối tượng và phạm vi triển khai: 
- Thực hiện tiêm mũi 2 vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 tuổi đến 14 

tuổi và trả mũi 2 đối tượng 15-17 tuổi tiêm vét hiện đang sinh sống và học tập 
trên địa bàn huyện Cần Giuộc, không phân biệt có hay không có hộ khẩu thường 
trú trên địa bàn huyện.

+ Trả mũi 2 trẻ em từ 12 đến 14 tuổi: 8.140 đối tượng.
+ Trả mũi 2 trẻ em từ 15 đến 17 tuổi: 225 đối tượng.

Tổng số Chia theo độ tuổi  
STT Đơn vị

 (Người) 12 tuổi 13 tuổi 14 tuổi 15-17 
tuổi

Ghi 
chú

A B 1 = 2+3+4 2 3 4 5 C

HUYỆN CẦN GIUỘC 8.365 2.546 2.722 2.872 225  

1 Thị trấn 1383 439 434 510 79  

2 Xã Phước Lý 490 163 153 174 2  

3 Xã Long Thượng 548 146 200 202 22  

4 Xã Long Hậu 409 126 141 142 19  

5 Xã Phước Hậu 389 131 117 141 5  

6 Xã Mỹ Lộc 939 319 307 313 41  

7 Xã Phước Lại 544 162 181 201 11  

8 Xã Phước Lâm 391 122 135 134 2  

9 Xã Thuận Thành 436 119 162 155 7  

10 Xã Phước Vĩnh Tây 314 97 108 109 4  

11 Xã Phước Vĩnh Đông 332 113 114 105 3  

12 Xã Long An 132 25 45 62 1  

13 Xã Long Phụng 191 9 88 94 4  

14 Xã Đông Thạnh 965 360 323 282 11  

15 Xã Tân Tập 677 215 214 248 14  

2. Thời gian: từ ngày 19/12/2021 đến 21/12/2021.

Số lượng
STT Đơn vị 12-14 

tuổi
15-17 
tuổi

Tổng Thời gian Đội 
tiêm

HUYỆN CẦN GIUỘC 8.140 225 8.365   



1 Thị trấn 1383 79 1462 19/12/2021 8

2 Xã Long An 132 1 133 1

3 Xã Thuận Thành 436 7 443 2

4 Xã Phước Lâm 391 2 393 2

5 Xã Mỹ Lộc 939 41 980 4

6 Xã Phước Hậu 389 5 394 2

7 Xã Phước Lý 490 2 492 3

8 Xã Long Thượng 548 22 570 2

9 Xã Long Phụng 191 4 195

20.12.2021

1

10 Xã Long Hậu 409 19 428 2

11 Xã Phước Lại 544 11 555 3

12 Xã Phước Vĩnh Tây 314 4 318 2

13 Xã Đông Thạnh 965 11 976 4

14 Xã Tân Tập 677 14 691 3

15 Xã Phước Vĩnh Đông 332 3 335

21.12.2021

2

3. Điểm tiêm chủng: 
- Các địa điểm tiêm tại các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện. 
- Tiêm vét đối tượng 15-17 tuổi  đang học tại trường Cao đẳng Long An - 

Cơ sở Cần Giuộc tại điểm trường Cao đẳng Long An - Cơ sở Cần Giuộc.
IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 
1. Điều tra, lập danh sách đối tượng
- Đầu mối thực hiện: UBND các xã, thị trấn, các trường Trung học cơ sở.
- Nguồn nhân lực: Giáo viên tại các trường THCS, cán bộ y tế ấp, khu 

phố, cộng tác viên dân số...
Lưu ý: 



- Chỉ tổ chức tiêm cho những trẻ có giấy đồng ý tham gia tiêm chủng của 
phụ huynh.

2. Cung ứng vắc xin và vật tư tiêm chủng
- Vắc-xin sử dụng Pfizer là 8.365 liều.
- Trung tâm Y tế huyện tiếp nhận vắc xin, vật tư từ Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Long An bảo quản và cấp phát cho điểm tiêm 01 ngày trước khi 
tiêm chủng hoặc ngay trước buổi tiêm chủng. 

- Điểm tiêm: tiếp nhận vắc xin, vật tư từ Trung tâm Y tế huyện bảo quản 
và vận chuyển vắc xin cho các điểm tiêm chủng.

- Tùy theo tình hình dịch bệnh đang diễn ra sẽ trang bị thêm đồ phòng hộ 
chống dịch như bộ trang phục chống dịch, găng tay, kính chắn giọt bắn… cho 
các đội tiêm.

3. Truyền thông
- Phối hợp Đài truyền thanh tuyên truyền thông tin về sử dụng vắc xin 

Covid-19 nhằm  nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin để người dân biết sự cần 
thiết tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và chủ động đưa con em đi tiêm 
chủng. Khuyến cáo gia đình cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi tham gia buổi tiêm 
chủng.

- Thông báo trên loa đài về đối tượng, thời gian, địa điểm tổ chức buổi 
tiêm chủng.

- Thực hiện truyền thông trước buổi tiêm chủng và trong suốt quá trình 
tiêm chủng: thông qua loa đài, băng rôn, biểu ngữ...

4. Tổ chức tiêm chủng
4.1. Hình thức triển khai
- Tổ chức theo hình thức tiêm chiến dịch trong thời gian ngắn nhất. 
- Trung  tâm Y tế huyện: xây dựng kế hoạch tiêm chủng và thông báo lịch 

tiêm cụ thể cho các đơn vị đăng ký tiêm chủng. 
- Tổ chức thực hiện tiêm vét cho đối tượng bị hoãn tiêm ngay cuối mỗi 

đợt tiêm.
4.2. Tổ chức buổi tiêm chủng 
4.2.1. Hình thức triển khai
- Triển khai tại trường học: Tiêm chủng cho đối tượng là các em học sinh 

đang học trường Trung học Cơ sở trên địa bàn xã tiêm cuốn chiếu theo từng lớp 
học. 

- Riêng các đối tượng ngoài cộng đồng không đi học sẽ bố trí tiêm vào 
cuối buổi tiêm tại điểm trường Trung học cơ sở tại địa bàn xã.

4.2.2. Bố trí trước buổi tiêm chủng



a. Bố trí điểm tiêm chủng
- Trạm Y tế xã phối hợp chặt chẽ với các trường học, UBND xã để bố trí 

điểm tiêm chủng, tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19.
- Phân công nhân lực tại điểm tiêm và phương án hỗ trợ của tuyến trên, 

đặc biệt là tăng cường cán bộ y tế khám sàng lọc và cấp cứu lưu động.
- Điểm tiêm tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc: tiêm cho các em 

có tiền sử bệnh bẩm sinh, bệnh mãn tính, phản vệ độ 3 với bất kỳ dị nguyên nào 
hoặc do các điểm tiêm TYT xã  khi khám sàng lọc phát hiện trường hợp nghe 
tim phổi bất thường chuyển đến.

b. Đảm bảo an toàn tiêm chủng
- Quy trình tổ chức buổi tiêm chủng thực hiện theo đúng quy định tại 

Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số 
34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều 
của Nghị định số 104/2018/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về 
hoạt động tiêm chủng.

- Không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi buổi tiêm chủng, tuy 
nhiên vẫn đảm bảo thực hiện đúng những quy định về thực hành tiêm chủng.

- Khám sàng lọc trước tiêm chủng theo Quyết định 5002/QĐ-BYT ngày 
29/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng 
dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đối với trẻ em.

- Bố trí các đội cấp cứu lưu động để xử trí kịp thời các trường hợp tai biến 
nặng sau tiêm chủng nếu có.

- Khuyến cáo gia đình cho các em ăn uống đầy đủ trước khi tham gia buổi 
tiêm chủng.

Lưu ý: chỉ tiêm cho những em có được giấy đồng ý tham gia tiêm 
chủng.

c. Ghi chép và nhập nhiệu thông tin:
- Nhập thông tin đối tượng, mũi tiêm vào phần mềm tiêm chủng trực 

tuyến tiemchungcovid19.moh.gov.vn theo quy định của Bộ Y tế ngay trong 
buổi tiêm chủng và tiến hành cập nhật đầy đủ các thông tin về phản ứng sau tiêm 
chủng khi nhận được thông tin từ đối tượng được tiêm chủng. 

- Sau khi tiêm xong phải cấp giấy xác nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-
19 theo mẫu.

d. Rà soát và tiêm vét
Tiêm vét là hoạt động bắt buộc cần được dự kiến trong kế hoạch. Để hạn 

chế số em bị bỏ sót cần thực hiện các nội dung sau:
- Trường học: Trường THCS rà soát số lượng học sinh cần tiêm vét báo 

về trạm Y tế xã và tổ Công tác Y tế trên địa bàn.



- Cộng đồng: Phối hợp với các cộng tác viên cơ sở để thông báo và vận 
động cha mẹ cho các em đến tiêm chủng.

- Vào cuối mỗi buổi tiêm: Đánh dấu và xác định những em chưa tiêm 
trong danh sách điều tra ban đầu và những các em mới đến địa phương. Kịp thời 
thông báo trên loa truyền thanh hoặc tìm cách thông báo cho gia đình những em 
chưa được tiêm để đưa các em đến tiêm.

- Cuối đợt: Tổng hợp số lượng những em chưa tiêm bố trí đội tiêm để tiến 
hành tiêm vét. Phân công cán bộ liên hệ với các hộ gia đình thông báo lại địa 
điểm và thời gian tiêm vét và huy động các em ra tiêm.

- Đối với các trường hợp tạm hoãn: Cần có kế hoạch tiêm vét vào cuối đợt
tiêm.

- Lưu ý: Cần tổ chức tiêm vét vắc xin phòng Covid-19 để đảm bảo độ bao 
phủ vắc xin ngoài cộng đồng >95%.

5. Theo dõi, giám sát và báo cáo
5.1. Theo dõi, giám sát
- Kiểm tra, giám sát trước triển khai: giám sát điều tra đối tượng, lập kế 

hoạch tổ chức điểm tiêm chủng, dự trù vắc xin vật tư tiêm chủng, phân công 
nhân lực, xử trí cấp cứu phản ứng sau tiêm chủng.

- Kiểm tra, giám sát trong triển khai: giám sát công tác tổ chức buổi tiêm 
chủng và đảm bảo an toàn tiêm chủng (khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm).

- Kiểm tra, giám sát sau triển khai: Đánh giá nhanh tỷ lệ tiêm chủng, rà 
soát đối tượng tiêm vét, ghi chép, thống kê báo cáo.

5.2. Nhập liệu, Thống kê - Báo cáo
- Nhập thông tin đối tượng, mũi tiêm vào Hệ thống Hồ sơ sức khỏe theo 

quy định của Bộ Y tế ngay trong buổi tiêm chủng và tiến hành cập nhật đầy đủ 
các thông tin về phản ứng sau tiêm chủng.

- Tại mỗi điểm tiêm chủng sau mỗi buổi tiêm, rà soát số đối tượng đã tiêm 
ghi trong danh sách và báo cáo về cán bộ TCMR Trung tâm Y tế huyện:

+ Báo cáo số đối tượng tiêm được trong ngày, các trường hợp hoãn tiêm, 
chống chỉ định.

+ Báo cáo và điều tra những phản ứng sau tiêm chủng theo quy định: Các 
trường hợp phản ứng thông thường, tai biến nặng.

+ Báo cáo tình hình tồn vắc xin và vật tư tiêm chủng mỗi ngày để có thể 
điều phối kịp thời.

- Sử dụng các biểu mẫu báo cáo theo quy định.

Nơi báo cáo Thời gian báo cáo Nơi nhận báo cáo

Trong chiến dịch



Nơi báo cáo Thời gian báo cáo Nơi nhận báo cáo

Điểm tiêm 14:00 mỗi ngày Trung tâm Y tế huyện

Trung tâm Y tế huyện 15:30-16:00 mỗi ngày Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh Long An

Kết thúc chiến dịch

Trung tâm Y tế huyện Sau 3 ngày Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh Long An

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 
-  Kinh phí tỉnh: Sử dụng theo kinh phí đã được phê duyệt từ Kế hoạch số 

3417/KH-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh Long An về việc tiêm vắc 
xin phòng Covid-19 cho người từ 03 tuổi đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Long An 
năm 2021.

- Kinh phí huyện: Từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch năm 2021 của
huyện.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung tâm Y tế
- Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai tiêm chủng đảm bảo hoàn thành 

nhiệm vụ được giao, đúng tiến độ.
- Tổ chức, huy động các đội tiêm chủng thực hiện.
- Phân công lực lượng tham gia tiêm chủng: 
+ Điều phối chung của Trung tâm Y tế huyện: Chịu trách nhiệm điều 

phối, giám sát các đội tiêm của huyện mình và báo cáo kết quả tiêm hàng ngày 
về cán bộ phụ trách của đơn vị tổ chức.

+ Đội tiêm bao gồm: Nhân viên y tế sẽ thực hiện khám sàng lọc; thực hiện 
tiêm; theo dõi sau tiêm, các ban ngành có liên quan hỗ trợ công tác điều phối 
phân luồng, giữ trật tự, tiếp nhận, phục vụ nhập thông tin liên quan đến người 
tiêm vắc xin.

- Phối hợp Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc thành lập các tổ cấp 
cứu lưu động để hỗ trợ các điểm tiêm xử lý cấp cứu phản ứng sau tiêm chủng; 
chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và thuốc sẵn sàng thu dung, theo 
dõi, điều trị các trường hợp có phản ứng sau tiêm chuyển đến. Đồng thời bố trí 
điểm tiêm tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng hoãn tiêm, chuyển tuyến bệnh 
viện. 

- Theo dõi, báo cáo tiến độ tiêm vắc xin của các đội về Văn phòng Huyện 
ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện.

- Cung cấp thông tin cho Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thanh 
huyện truyền thông cho người dân biết về đối tượng, loại vắcxin phòng Covid-
19, lợi ích của vắc xin, lịch tiêm, tính an toàn của vắc xin, các sự cố bất lợi sau 
tiêm, kế hoạch triển khai tiêm.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo



- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp UBND xã, trạm Y tế xã lập danh 
sách đối tượng từ 12-14 tuổi cần trả mũi 2. 

- Chỉ đạo đội nhập liệu tiến hành nhập liệu lên hệ thống hồ sơ sức khỏe 
điện tử để quản lý sau khi có danh sách các xã, thị trấn gửi về (việc nhập liệu sẽ 
được thực hiện trực tiếp cho từng người dân sau khi tiêm xong).

- Chỉ đạo hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở phối hợp bố trí vị trí 
tiêm phù hợp đảm bào giãn cách, phun khử khuẩn sau mỗi buổi tiêm.

- Phân công giáo viên điều tiết, hướng dẫn học sinh tiêm tại trường.
3. Trường Cao đẳng Long An - cơ sở Cần Giuộc
Hỗ trợ công tác hậu cần, cơm trưa, nước uống cho đội tiêm.
4. Công an huyện
- Hỗ trợ xác minh thông tin đối tượng, cung cấp mã số định danh cho từng 

đối tượng cho đối tượng từ 12 tuổi đến 14 tuổi trên địa bàn huyện. 
- Chỉ đạo lực lượng công an tham gia hỗ trợ đội tiêm giữ trật tự, phân 

luồng thực hiện 5K đúng quy định.
5. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và 

Truyền thanh
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền trước, trong và 

sau thời gian tổ chức tiêm vắc xin.
- Tăng thời lượng phát thanh, tin bài tuyên truyền về mục tiêu, lợi ích của 

việc tiêm vắc xin phòng Covid-19.
6. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Cân đối kinh phí tham mưu UBND huyện đảm bảo nguồn kinh phí thực 

hiện theo kế hoạch và hướng dẫn sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo các 
quy định hiện hành.

7. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Bố trí phương tiện chở các đội tiêm đến địa điểm tiêm theo kế hoạch.
8. Huyện đoàn
Phối hợp UBND các xã, thị trấn cử các tình nguyện viên hướng dẫn người 

dân trong thời gian chờ 30 phút sau khi tiêm: cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe 
điện tử” để phản ánh tình trạng sau khi tiêm, kiểm soát số lượng mũi tiêm,…; 
cài đặt Bluezone để quét mã QR, nhận biết số lượng mũi tiêm khi quét mã, bỏ 
qua khai báo y tế bằng giấy tại các nơi có khai báo y tế điện tử. Lưu ý các tình 
nguyện viên phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi tiếp xúc với 
người dân.

9. Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện
Theo dõi, cập nhật số liệu, thông tin báo cáo từ Trung tâm Y tế, các đội 

tiêm để báo cáo Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo, Sở Chỉ huy 
huyện.

10. UBND các xã, thị trấn



- Chỉ đạo trạm Y tế xã, tổ Công tác Y tế thị trấn lập kế hoạch tiêm đối 
tượng 12-14 tuổi và đối tượng tiêm vét 15-17 tuổi đã tiêm mũi 1 cần trả mũi 2 
trên địa bàn. 

- Chỉ đạo Đài truyền thanh xã tuyên tuyền về lợi ích tiêm vắc xin phòng 
Covid-19, theo dõi các phản ứng bất lợi sau tiêm chủng.Thông báo cho người 
dân thời gian, địa điểm tiêm, phân bố mời tiêm theo khung giờ hợp lý đảm bảo 
giãn cách.

- Huy động nguồn lực từ các ban ngành, đoàn thể tham gia hỗ trợ ngành y 
tế trong các hoạt động chiến dịch như: Hướng dẫn, tiếp đón, phân luồng, kiểm 
soát trật tự, hậu cần… Trang bị nước sát khuẩn, khẩu trang; phun khử khuẩn sau 
mỗi buổi tiêm.

- Chuẩn bị công tác hậu cần, cơm trưa, nước uống cho đội tiêm tại các 
điểm tiêm trên địa bàn.

- Chỉ đạo trạm Y tế xã, tổ Công tác Y tế thị trấn chuẩn bị:
+ Các vật tư tiêu hao như: Cồn sát khuẩn 700 ; gòn vô khuẩn; dung dịch 

sát khuẩn tay nhanh.
+ Hồ sơ thông tin trước tiêm cấp phát cho học sinh: giấy khám sàng lọc, 

giấy lấy ý kiến đồng ý tiêm, khai báo y tế.
- Bố trí địa điểm đảm bảo có máy tính và mạng internet để nhập thông tin 

mũi tiêm lên hệ thống phần mềm tiêm chủng và in giấy xác nhận trực tiếp trên 
hệ thống và cấp cho đối tượng tiêm, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch; bảo 
đảm nguồn kinh phí triển khai hoạt động tiêm chủng vắc.

- Căn cứ kế hoạch phân bổ bàn tiêm của huyện, UBND các xã, thị trấn 
chọn điểm tiêm phù hợp, đồng thời thực hiện đúng theo yêu cầu 5K về phòng 
chống dịch Covid-19.

Trên đây là kế hoạch tiêm trả mũi 2 vắc xin phòng Covid-19 cho người từ 
12 tuổi đến 14 tuổi trên địa bàn huyện, yêu cầu các phòng ban, ngành liên quan, 
UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Sở Y tế (b/c);
- CT, các PCT. UBND huyện;
- TV BCĐ PC dịch Covid-19 huyện;
- Các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Công an huyện;
- Bệnh viện ĐKKV Cần Giuộc;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TTYT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Thị Ngoc Vui
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