
UBND TỈNH NGHỆ AN 

SỞ Y TẾ 

Số:              /SYT-NVY 

V/v rà soát các nhóm đối tượng 
tiêm vắc xin phòng COVID-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nghệ An, ngày           tháng       năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã, 

      tỉnh Nghệ An. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; Quyết định số 3355/QĐ-

BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến 

dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022.  

Căn cứ Quyết định số 2628/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh 

về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 tỉnh nghệ An; 

Thực hiện Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021-2022. 

Để kịp thời tổng hợp, rà soát và xây dựng phương án tiêm chủng vắc xin 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh phù hợp và theo đúng quy định, Thực hiện ý kiến 

chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc 

xin phòng COVID-19 tỉnh nghệ An, Sở Y tế đề nghị lãnh đạo các Sở, ban, 

ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã và đơn vị, 

tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh triển khai các nội dung như sau:  

1. Tổ chức rà soát, tổng hợp danh sách các trường hợp thuộc các nhóm 

đối tượng tiêm vắc xin theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ và Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế. 

2. Thời gian triển khai rà soát: bắt đầu từ ngày 07/8/2021 đến ngày 

12/8/2021. 

3. Tổ chức rà soát: 

3.1. Các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh: 

- Tổ chức rà soát và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức rà soát danh 



sách đối tượng tiêm phòng theo Phụ lục số 1. 

- Tổng hợp số lượng đối tượng tiêm theo Phụ lục số 2. 

3.2. UBND các huyện, thành phố, thị xã: 

- Chỉ đạo các đơn vị, ban, ngành, chính quyền các cấp tổ chức triển khai; 

thông báo đến người dân, đơn vị, tổ chức (kể cả các đơn vị Trung ương đóng 

trên địa bàn) trên địa bàn; rà soát các nhóm đối tượng Nghị quyết số 21/NQ-CP 

ngày 26/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3355/QĐ-BYT 

ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế trên địa bàn theo mẫu danh sách tại Phụ lục số 1. 

- Tổng hợp số lượng đối tượng tiêm trên địa bàn theo Phụ lục số 2. 

3.3. Đối với các doanh nghiệp, công ty, nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh... (gọi chung là đơn vị) trên địa bàn trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế 

Đông Nam (1); các Sở, ban, ngành (2): Tổng hợp danh sách theo Phụ lục 1, 2 

gửi về cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp để tổng hợp. 

3.4. Mỗi người dân, cơ quan, đơn vị chỉ đăng ký tại 01 điểm nhất 

định. 

3.5. Đối với các đơn vị đã gửi hồ sơ đăng ký về Sở Y tế trước ngày 

06/8/2021: Không tiếp tục gửi đăng ký về các đầu mối khác và có trách nhiệm 

liên hệ Sở Y tế (Đ/c Hải; 0888 571 586; email: tyt.thanhtien@gmail.com) trước 

ngày 12/8/2021 để điều chỉnh các thông tin đăng ký theo mẫu tại Phụ lục 1, 2. 

Đối với các đơn vị không hoàn thiện hồ sơ trước ngày 12/8/2021 , Sở Y tế 

không chịu trách nhiệm về việc xử lý hồ sơ của đơn vị. 

4. Công tác tổng hợp, báo cáo: Đề nghị các Sở, ban, ngành, cơ quan đầu 

mối và UBND các huyện, thành phố, thị xã có nhiệm vụ: 

- Cử cán bộ đầu mối phối hợp theo mẫu tại Phụ lục 3. 

- Tổng hợp số lượng các nhóm đối tượng Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 

26/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 

08/7/2021 của Bộ Y tế trên địa bàn theo mẫu tại Phụ lục số 2. 

- Hình thức báo cáo: Văn bản báo cáo tổng hợp số lượng đề nghị gửi về 

Sở Y tế (qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)  và Báo cáo bằng file excel đề 

nghị gửi về địa chỉ Email: vxcovid19@gmail.com trước 17h00 ngày 12/8/2021.   

5. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An: 

+ Đầu mối hướng dẫn triển khai công tác rà soát, tổng hợp danh sách các 

đối tượng tiêm chủng trên địa bàn tỉnh. 

+ Tổng hợp số lượng các nhóm đối tượng Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 

26/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 

08/7/2021 của Bộ Y tế trên địa bàn. 

mailto:tyt.thanhtien@gmail.com
mailto:vxcovid19@gmail.com


+ Chịu trách nhiệm tổng hợp và báo cáo số lượng đối tượng đăng ký tiêm 

phòng vắc xin COVID-19 trên địa bàn tỉnh gửi về Ban Chỉ đạo triển khai Chiến 

dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh và Sở Y tế trước 12h00 ngày 

16/8/2021 (theo phụ lục 2). 

6. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã tham mưu UBND cấp 

huyện triển khai, tổng hợp danh sách, số lượng các trường hợp thuộc các nhóm 

đối tượng vắc xin COVID-19 trên địa bàn./. 

Nơi nhận: 
- - Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Lãnh đạo Sở Y tế (b/c); 
- Báo Nghệ An, Đài Phát thanh TH tỉnh; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- - Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Trần Minh Tuệ 

 
  
  



 

 

PHỤ LỤC 1: 

DANH SÁCH 

NHẬP ĐỐI TƯỢNG TIÊM VẮC XIN COVID-19 
 

Đơn vị:………………………………………………. 

Đầu mối liên hệ:………………………………………….. 

Địa chỉ:………………………………………………………………….. Điện Thoại:………………………. Email:……………………… 

# Họ và tên  (*) 

Ngày sinh 
dạng 

dd/mm/yyyy 
(*) 

Giới tính 
(*) 

(0:nam, 
1:nữ) 

Mã nhóm  
đối tượng 
ưu tiên (*) 

(Tham khảo 
PL2) 

Đơn vị công 

tác 

Số điện 
thoại(*) 

(Tối thiểu 
10 số) 

Số 
CMT/CCCD 
(Loại 8/9/12 

số) 

Số thẻ bảo hiểm y 
tế  

(Mã thẻ 10/15 ký 
tự) 

Nơi ở tạm trú (hiện tại) (*) 
(Tham khảo PL3) 

Ghi chú 
Kết quả import 

(không điền ô này) 
Tỉnh/Thành 

phố 

Mã 

 
Tỉnh/Thành 

phố (*) 

Q uận/Huyện 
Mã 

Q uận/Huyện 
(*) 

Xã/Phường 
Mã 

Xã/Phường 
(*) 

Địa chỉ 
chi tiết 

1 Nguyễn Văn A 01/01/2000 0 4 công ty ABC 0986xxxxxx 123456789xxx FUB012123545xxx Hà Nội 01 Thanh Trì 020 Tứ Hiệp 00658       

                                    

                                    

                                    

  

(*) Nội dung bắt buộc nhập thông tin; 

- Mẫu danh sách lập thành file Excel (kèm theo); 

- Danh sách đối tượng tiêm đề nghị gửi về cơ quan đầu mối để tổng hợp; 

- Mã phường, xã tham thảo tại file mềm excel kèm theo để điền đúng. 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị trong việc lập danh sách.  



 

 

MÃ NHÓM ĐỐI TƯỢNG 

 
 Nhóm Nghề nghiệp 

1 Người làm việc trong các cơ sở y tế, ngành y tế (công lập và tư nhân) 

2 
Người tham gia phòng chống dịch (Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ 

truy vết, điều tra dịch tễ, tổ Covid dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên...) 

3 Lực lượng Quân đội 

4 Lực lượng Công an 

5 
Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam và thân nhân được cử đi nước ngoài; người làm việc trong các cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự, 

các tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam [4] 

6 Hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh 

7 Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước 

8 
Giáo viên, người làm việc, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; lực lượng bác sỹ trẻ; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị 

hành chính; các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng, đấu giá... thường xuyên tiếp xúc với nhiều người 

9 Người mắc các bệnh mạn tính; Người trên 65 tuổi 

10 Người sinh sống tại các vùng có dịch 

11 Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội 

12 
Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài hoặc có nhu cầu xuất cảnh để công tác, học tập 

và lao động ở nước ngoài; chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam; 

13 

Các đối tượng là người lao động, thân nhân người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp[5] (bao gồm cả doanh nghiệp trong khu 

công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp kinh doanh vận tải, tín dụng, du lịch...), cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu như các  cơ sở lưu trú, 

ăn uống, ngân hàng, chăm sóc sức khỏe, dược, vật tư y tế...cơ sở bán lẻ, bán buôn, chợ, công trình xây dựng, người dân ở vùng, khu du lịch; 

14 Các chức sắc, chức việc các tôn giáo 

15 Người lao động tự do 

16 Các đối tượng khác 

 
 
 
 



 

 

PHỤ LỤC 2 : 

 

UBND TỈNH NGHỆ AN 
…………………….. 

 
Số:   ................. /............ 

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

Nghệ An, ngày          tháng       năm 2021 

 

ĐĂNG KÝ 

ĐỐI TƯỢNG TIÊM PHÒNG VẮC XIN COVID-19 
 

TT 
Nhóm đối tượng theo Quyết định 3355/QĐ-BYT  

ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế 

Số đối tượng đã 

tiêm mũi 1 

(a) 

Số đối tượng 

đã tiêm mũi 2 

(b) 

Số đối tượng 

chưa tiêm 

(c) 

Tổng số 

đối tượng 

(d=a+b+c) 

1 Người làm việc trong các cơ sở y tế, ngành y tế (công lập và tư nhân)     

2 

Người tham gia phòng chống dịch (Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều 
tra dịch tễ, tổ Covid dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên...)  

 

  

3 Lực lượng Quân đội     

4 Lực lượng Công an     

5 

Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam và thân nhân được cử đi nước 

ngoài; người làm việc trong các cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự, các tổ chức 

quốc tế hoạt động tại Việt Nam [4]  

 

  

6 Hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh     

7 
Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp 
dịch vụ điện, nước 

 
 

 
 

8 

Giáo viên, người làm việc, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục, đào 

tạo; lực lượng bác sỹ trẻ; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành 

chính; các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng, đấu giá... thường xuyên 

tiếp xúc với nhiều người 

 

 

 

 

9 Người mắc các bệnh mạn tính; Người trên 65 tuổi  
 

  



 

 

TT 
Nhóm đối tượng theo Quyết định 3355/QĐ-BYT  

ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế 

Số đối tượng đã 

tiêm mũi 1 

(a) 

Số đối tượng 

đã tiêm mũi 2 

(b) 

Số đối tượng 

chưa tiêm 

(c) 

Tổng số 

đối tượng 

(d=a+b+c) 

10 Người sinh sống tại các vùng có dịch     

11 Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội     

12 

Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao 

động ở nước ngoài hoặc có nhu cầu xuất cảnh để công tác, học tập và lao 

động ở nước ngoài; chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam  

 

  

13 

Các đối tượng là người lao động, thân nhân người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp[5] (bao gồm cả doanh nghiệp trong khu công nghiệp, 

khu chế xuất, doanh nghiệp kinh doanh vận tải, tín dụng, du lịch...), cơ sở 

kinh doanh dịch vụ thiết yếu như các cơ sở lưu trú, ăn uống, ngân hàng, 

chăm sóc sức khỏe, dược, vật tư y tế...cơ sở bán lẻ, bán buôn, chợ, công 

trình xây dựng, người dân ở vùng, khu du lịch  

 

  

14 Các chức sắc, chức việc các tôn giáo     

15 Người lao động tự do     

16 Các đối tượng khác     

 Tổng     
 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở Y tế (để biết); 
- Trung tâm KSBT tỉnh (để tổng hợp); 
-............ 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 
(Ký và đóng dấu) 

  



 

 

PHỤ LỤC 3. 

 
DANH SÁCH 

Cán bộ đầu mối phối hợp với các Sở, ban, ngành, tổ chức cấp tỉnh, 

UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị y tế trong công tác tổ 
chức, quản lý công tác tiêm vắc xin COVID-19 

(Kèm theo công văn số            /SYT-NVY ngày          /        /2021) 

 
 

TT Tên đơn vị Cán bộ đầu mối Số điện thoại Email 

1     

2     

3     

4     
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