
           SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ TP. SA ĐÉC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

 Số: 63/QĐ-TTYT                      Sa Đéc, ngày 26 tháng 4 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập đội cấp cứu lưu động sẵn sàng đáp ứng khi có phản ứng nặng 

sau tiêm vắc xin phòng Covid-19 của Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc 

 
 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ SA ĐÉC 
 

Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Ủy 

ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định phân cấp, phân công về 

quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ 

quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; 

Căn cứ Kế hoạch số 63/KH-SYT ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Sở Y tế Đồng 

Tháp về việc tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin Astra Zeneca phòng 

bệnh COVID-19 đợt 2 tỉnh Đồng Tháp năm 2021; 

Theo đề nghị Trưởng phòng Tổ chức Hành chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập đội cấp cứu lưu động sẵn sàng đáp ứng khi có phản ứng 

nặng sau tiêm vắc xin phòng Covid-19 của Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc (có danh 

sách kèm theo). 

Điều 2. Nhiệm vụ của đội cấp cứu lưu động là sẵn sàng đáp ứng khi có phản 

ứng nặng sau tiêm vắc xin phòng Covid-19 để các đơn vị trực thuộc liên hệ hỗ trợ khi 

cần. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, lãnh đạo Khoa Kiểm soát bệnh 

tật&HIV/AIDS, lãnh đạo Khoa khám bệnh, Trưởng các khoa, phòng, trạm y tế trực 

thuộc và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.   

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế ĐT (báo cáo); 

- Như Điều 4; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 GIÁM ĐỐC 

   

 

 

 

Võ Ngọc Thanh 



      

DANH SÁCH 

Đội cấp cứu lưu động sẵn sàng đáp ứng khi có phản ứng nặng sau tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 của Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc 

(Kèm theo Quyết định số 63/QĐ-TTYT ngày 26/4/2021 của TTYT TP. Sa Đéc) 

 

STT Họ và tên 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Phụ trách 
Số điện 

thoại 
Ghi chú 

1 Bạch Nhật Tuyến Bác sĩ Tổ trưởng 0908773022  

2 Nguyễn Thanh Tâm Y sỹ Y sỹ Cấp cứu 0916267263  

3 Thiệu Thị Tuyết Nhung CĐĐD ĐD Cấp cứu 0932882477  

4 Huỳnh Hiếu Hoà Tài xế Lái xe 0977160365  
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