
UBND HUYỆN MAI SƠN 

VĂN PHÒNG HĐND-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

Số:           /VP 
V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Kế 

hoạch triển khai Chiến dịch tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 

12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn 

huyện Mai Sơn giai đoạn 2021-2022 

Mai Sơn, ngày 29 tháng 11 năm 2021 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện. 

 
 

Ngày 29/11/2021 Văn phòng HĐND-UBND huyện nhận được Công 
văn số 237/TTYT-KSBT về việc tham gia góp ý vào dự thảo Kế hoạch triển 
khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi trên 
địa bàn huyện Mai Sơn giai đoạn 2021-2022. 

Sau khi nghiên cứu, Văn phòng HĐND-UBND huyện cơ bản nhất trí 
với dự thảo kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 
trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn huyện và có một số ý kiến bổ sung cụ 
thể như sau: 

1. Tại Phần I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH: (1) đề nghị lược bỏ các 
căn cứ xây dựng kế hoạch chỉ giữ lại  ý cuối “Thực hiện Kế hoạch số 270/KH-
UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh Sơn La Triển khai Chiến dịch tiêm vắc 
xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Sơn La 
giai đoạn 2021-2022” và sửa lại đề mục cho phù hợp; (2) Bổ sung thêm ý 
“UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng 
COVID-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn huyện Mai Sơn giai đoạn 
2021-2022 cụ thể như sau”. 

2. Tại mục 2, phần III đề nghị sửa cụm từ “Triển khai từ tháng 11” sửa thành 
“Trong tháng 12/2021”. 

3. Tại ý thứ nhất mục 2, phần VI đề nghị sửa cụm từ “Xây dựng kế hoạch” 
thành “Tổ chức triển khai chiến dịch tiêm vắc xin….”. 

Trên đây là ý kiến tham gia của Văn phòng HĐND-UBND đề nghị Trung 
tâm Y tế huyện xem xét tổng hợp chỉnh sửa hoàn thiện kế hoạch./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT.  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
Nguyễn Thị Kim Oanh 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-29T18:01:47+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Thị Kim Oanh<oanhntk.maison@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2021-11-30T08:20:32+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Ủy ban nhân dân huyện Mai Sơn<maison@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2021-11-30T08:20:40+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Ủy ban nhân dân huyện Mai Sơn<maison@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




