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V/v lập danh sách đối tượng 

 ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ninh Bình, ngày        tháng 7 năm 2021 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

 Thực hiện 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;  

 Để chuẩn bị cho việc triển khai tiêm vắc xin Covid-19 đợt tiếp theo trên 

địa bàn tỉnh, Sở Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì lập 

danh sách các đối tượng chưa được tiêm vắc xin Covid-19 trên địa bàn theo mẫu 

Phụ lục 1 kèm theo, trong đó ưu tiên nhóm đối tượng theo Nghị quyết số 21/NQ-

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

08/7/2021 của Bộ Y tế, lộ trình lập danh sách cụ thể chia thành 4 đợt như sau: 

 - Đợt 1: Đối tượng thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tại Phụ lục 1: Hoàn 

thành trước ngày 23/7/2021; 

 - Đợt 2: Đối tượng thuộc nhóm 8, 9, 10, 11, 12 tại Phụ lục 1: Hoàn thành 

trước ngày 03/8/2021; 

 - Đợt 3: Đối tượng thuộc nhóm 13 tại Phụ lục 1: Hoàn thành trước ngày 

15/8/2021; 

 - Đợt 4: Đối tượng thuộc nhóm 14 tại Phụ lục 1: Hoàn thành trước ngày 

30/8/2021; 

 Lưu ý: Chỉ lập danh sách các đối tượng chưa được tiêm mũi vắc xin 

phòng Covid-19 nào. Mỗi đối tượng chỉ được lập tại 1 phân nhóm để tránh trùng 

lặp (Đối tượng trên 65 tuổi và có bệnh lý mạn tính thì lập vào phân nhóm 5.1, 

đối tượng trên 65 tuổi không có bệnh lý mạn tính thì lập vào phân nhóm 5.2) 

 Sau khi lập danh sách chi tiết đối tượng theo mẫu tại Phụ lục 1, đề nghị 

UBND các huyện, thành phố tổng hợp số liệu từng nhóm, phân nhóm đối tượng 

theo mẫu tại Phụ lục 2 và gửi bảng tổng hợp số liệu cùng danh sách chi tiết đối 

tượng về Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Bình, đồng thời gửi bản 

mềm qua email: phongnghiepvuy.syt@gmail.com.  
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 Thời gian gửi số liệu và danh sách: Đợt 1 gửi trước ngày 25/7/2021; Đợt 

2 gửi trước ngày 05/8/2021; Đợt 3 gửi trước ngày 20/8/2021; Đợt 4 gửi trước 

ngày 05/9/2021 để tổng hợp. 

 (Xin gửi kèm mẫu Phụ lục 1 và Phụ lục 2)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh (để b/c)  

- Lưu: VT, NVY. (L/) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Dương 
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