
UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ LAO ĐỘNG - THƢƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

Số:              /LĐTBXH - VP 

V/v lập danh sách đối tượng ưu tiên 

 tiêm vắc xin ngừa Covid-19. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Ninh Bình, ngày       tháng  7  năm 2021 

 
Kính gửi:  Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. 

 
 Thực hiện Văn bản số 2402/BLĐTBXH-VP ngày 26/7/2021 của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội về việc tăng cường phòng, chống dịch covid -19 

trong các cơ sở xã hội; Văn bản số 1537/SYT-NVY ngày 19/7/2021 của Sở Y tế tỉnh 

Ninh Bình về việc lập danh sách đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin ngừa Covid-19.  

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, để tăng cường các biện 

pháp phòng, chống dịch tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, đặc biệt các đơn vị 

chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng, Giám đốc Sở yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức quán triệt, triển khai Văn bản số 2402/BLĐTBXH-VP ngày 

26/7/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, căn cứ tình hình thực tiễn, 

khả năng của đơn vị và diễn biến dịch trên địa bàn tỉnh để lựa chọn, triển khai các 

biện pháp đảm bảo công tác phòng, chống dịch tại đơn vị hiệu quả. 

2.  Lập danh sách cán bộ, viên chức, người lao động và đối tượng đang quản 

lý, chăm sóc, nuôi dưỡng tại đơn vị đề nghị tiêm vắc xin ngừa Covid-19 (theo 

biểu mẫu đính kèm; Lưu ý: Chỉ lập danh sách các đối tượng chưa được tiêm vắc xin 

phòng Covid-19) gửi về UBND các huyện, thành phố nơi đơn vị đóng chân trước 

ngày 03/8/2021 để tổng hợp báo cáo Sở Y tế. Đồng thời gửi về Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh để theo dõi. 

 Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện. 

(Gửi Kèm Văn bản số 2402/BLĐTBXH-VP ngày 26/7/2021 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội và Văn bản số 1537/SYT-NVY ngày 19/7/2021 của Sở Y tế 

tỉnh Ninh Bình)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu VT, VP. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
  

Lâm Xuân Phƣơng 
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