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Đồng Nai, ngày 08 tháng 8 năm 2021 

 

 
THÔNG BÁO 

Về việc phân bổ danh sách đi tiêm vắc-xin phòng COVID-19, đợt tháng 8/2021. 
 

Căn cứ Công văn số 9381/UBND-KGVX ngày 06 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận chủ trương sử dụng nguồn vắc-xin dự phòng 

của Kế hoạch số 6135/KH-SYT ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Sở Y tế; 

Căn cứ Công văn số 379/BVQTĐN ngày 07 tháng 8 năm 2021 của Bệnh viên 

Quốc tế Đồng Nai về việc tiêm vắc-xin cho các đơn vị theo Công văn số 6428/SYT-

NV và 9381/UBND-KGVX ngày 06 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Nai và 

căn cứ vào danh sách đăng ký tiêm vắc-xin của trường (đợt 1) đã được cơ quan chức 

năng phê duyệt, Hiệu trưởng nhà trường thông báo như sau:  

1. Số lượng người được tiêm vắc-xin: 707 người (có danh sách chi tiết 

đính kèm). 

2. Thời gian tiêm: từ ngày 09/8/2021 đến hết ngày 14/8/2021 (danh sách 

phân bổ theo khung thời gian chi tiết từng ngày được đính kèm). 

3. Địa điểm tiêm chủng: Cơ sở 2 - Trường Đại học Lạc Hồng (số 15/3B 

đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

4. Yêu cầu Quý thầy, cô khi đến điểm tiêm ngừa cần lưu ý thực hiện đầy 

đủ các hướng dẫn đã được nêu tại Công văn số 739/BVQTĐN ngày 07 tháng 8 năm 

2021 về việc tiêm vắc xin cho các đơn vị của Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai (đính kèm 

văn bản). Trong đó, bao gồm có việc: Quý thầy, cô hoặc đơn vị tự chuẩn bị 03 mẫu 

biểu kèm theo để điền thông tin; trang bị bút/viết, mang khẩu trang và thực hiện quy 

định “5K” đảm bảo phòng, chống dịch theo quy định. 

Trân trọng thông báo mời Quý thầy, cô và các thành viên có tên trong thông 

báo đi tiêm đúng khung giờ, ngày tiêm nêu trên và địa điểm để góp phần cùng nhà 

trường phòng, chống dịch an toàn và hiệu quả. 

Trân trọng thông báo và kính mời./. 

Nơi nhận: 

- Bà Đỗ Thị Lan Đài, CT.HĐT; 

- Các đơn vị của trường; 

- Lưu: VT, P.CTSV, (245). 

HIỆU TRƯỞNG 
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