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V/v rà soát, đăng ký đối tượng 
tiêm vắc xin phòng Covid-19 giai 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Yên, ngày       tháng 7 năm 2021 

 
Kính gửi:   

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện; 
- UBND các xã, thị trấn. 

  

Thực hiện Công văn số 1105/VPUB-KGVX ngày 14/7/2021 của Văn 

phòng UBND tỉnh Sơn La về việc rà soát, đăng ký đối tượng tiêm vắc xin phòng 
Covid-19 giai đoạn 2021-2022. 

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể 

huyện; UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các nội dung sau:  

1. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn 

- Tiếp tục rà soát, đăng ký các đối tượng chưa được tiêm chủng hoặc chưa 
đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022. Bổ sung các nhóm 

đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022 theo Quyết định số 
3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế cụ thể như sau:  

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

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

chống dịch cấp huyện, cấp xã, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ  
truy vết, điều tra dịch tễ, tổ phòng, chống dịch Covid-19 cộng đồng, tình nguyện 

viên, phóng viên…). 

c) Chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Chiến sỹ Công an huyện. 

 d) Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: vận tải, du lịch, cung cấp dịch vụ 

điện, nước. 

 đ) 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; thường xuyên tiếp xúc với nhiều người. 

 e) Người mắc bệnh mãn tính; người trên 65 tuổi. 

 g) Người sinh sống tại các vùng có dịch. 

 h) Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội. 

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

lao động ở nước ngoài; chuyên gia nước ngoài làm việc tại huyện. 

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

việc tại các doanh nghiệp (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. 

 l) Người lao động tự do.  

 m) Các đối tượng khác theo Quyết định của Bộ Y tế hoặc Chủ tịch 

UBND tỉnh và đề xuất của các đơn vị viện trợ vắc xin cho Bộ Y tế. 

2. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn rà soát, lập danh sách, đăng ký đối tượng tiêm (loại trừ những đối tượng 
đã được tiêm vắc xin trong đợt 1 và đợt 2 năm 2021, những đối tượng đã được 

đăng ký theo Công văn 1115/UBND-VP ngày 23/6/2021 của UBND huyện Bắc 
Yên); Công văn đăng ký đối tượng ghi rõ nhóm đối tượng (theo mẫu tại phụ lục 

1 gửi kèm); Lập danh sách theo biểu mẫu gửi kèm theo từng nhóm đối tượng. 

Lưu ý: Các thông tin tại biểu mẫu đề nghị điền đầy đủ, chính xác thông tin 

để đăng nhập Hệ thống Hồ sơ sức khỏe thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19. 

3. Hồ sơ đăng ký đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid-19 gồm: 

- Công văn đăng ký đối tượng tiêm. 

- Bản cam kết số đối tượng đăng ký tiêm. 

- Danh sách ghi rõ nhóm đối tượng (theo phụ biểu 1, 2, 3, 4 đính kèm). 

Lưu ý: Các đơn vị phải gửi đầy đủ theo hồ sơ trên, thiếu 1 trong các loại 
giấy tờ, hoặc thiếu thông tin trong biểu đính kèm, hồ sơ sẽ không được chấp nhận.  

4. Thời gian gửi hồ sơ đăng ký; Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể huyện; 
UBND các xã, thị trấn gửi hồ sơ đăng ký về Trung tâm Y tế huyện (cơ quan 

thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện) để tổng hợp gửi Sở 
Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đồng thời gửi bản mềm vào địa chỉ 

Email: tcmrbacyen@gmail.com trước 11h00, ngày 28/7/2021 sau thời gian 
trên nếu các đơn vị không gửi hồ sơ đăng ký coi như không có nhu cầu tiêm vắc 

xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022. 

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc liên hê với CN Lê Thanh 

Chuân phó Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật, số điện thoại 097.7139.269.  

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

khẩn trương triển khai, thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Thường trực huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; 
- Như trên; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 
 
 

 

 

 
Thào A Mua 

mailto:huongml1989@gmail.com
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