
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
THIXACU'ALO Dc Ip - Tçr do - Hanh phñc  

S& /UBND-YT C'ra Lô, ngày tháng 8 näm 2021 
V vic rà soát các nhóm di tupng 

tiêrn väc xin phOng covid-19 

KInh gCri: - Trueing các phông, ban, nganh, don vj cap thj; 
- UBND các phuâng 

Thirc hin Cong van s 3495/SYT-NVY ngày 07/8/202 1 cüa S Y th Ngh 

An v vic rà soát các nhóm di tuçYng tiêm vc xin phOng covid-19. UBND thj xa 

yêu câu: 

1. Tru*ng các phông, ban, ngãnh, don vj cap thj, UBND cäc phtro'ng 

T chirc rà soát, tng hcp danh sách các tmng hcp thu5c  các nhOm di 

tuçYng tiêm vc xin theo Nghj quyt s 211NQ-CP ngày 26/02/2021 cüa ThU tixng 

ChInh PhU và Quyt djnh s6 3355/QD-BYT ngày 08/07/2021 cUa B Y T. 

2. Thifi gian trin khai và rà soät: bt du ti'J ngày 07/08/202 1 dn ngày 

12/8/2021. 

3. Cong tác to chfrc rà soát các nhóm diii tirqng tiêm vAc xin COVID-19 

3.1. Trirong các phông, ban, ngành, don v cap thi 

- T chU'c rà soát và chi do các don vj tnrc thuc rà soát di tucrng tiêm 

phông theo Phu 1c s l(theo mäu gi'ti kèn'i) 

- Tng hcip s krçng, dM ttrcmg tiêm theo Phçi 1iic s 2(theo máu gt'ri kern) 

3.2. UBND các phtrô'ng 
- Báo cáo danh sách các tru1ng hçip dà duçc tiêm tiêm v.c xin day dU 2 mUi 

và các trung hcip cia tiêm 01 müi dn ngày 06/8/2021 gcri v BCD phOng chOng 

djch COVID-19 thj xã (qua Phông Yte' tru'ác ngày 10/8/2021). 

- Chi d?o  các don yj,  ban, nganh t chirc trin khai, thông báo dn ngithi 

dan, don vj, t chirc ('ke' cá các dcin vj Trung u'crng dóng trén dia bàn trên dig bàn), 

rà soát cac nhóm di t1xçng tiêm vc xin theo Nghj quy& s 211/NQ-CP ngày 

26/02/2021 cUa ThU tuOng Chjnh PhU và Quyêt djnh so 3355/QD-BYT ngày 

08/07/202 1 cUa B Y t trên dja bàn theo mu danh sách thuc Phu tue s 1(theo 

rn1u gtci kèni). 

- Tng hcp s lucrng, di tuçrng tiêm trên dja bàn theo Ph tic sO 2('theo 

in6u gtri kern) 

3.3. Bang k' diem tim: Mi ngu?ñ dan, co quan, don vj chi dang k' ti 01 

diem nhât djnh. 

4. Cong tác tang hyp bão cáo 



- Yêu câu các phOng, ban, ngành dcm vj cp thj, UBND các phung: Cr can 

b du mi phi hçip theo mu ti Phit hic 3 (theo móu gz'ri kern) 

- Tng hccp s lucmg các nhóm dM tucmg Nghj quyêt so 21/NQ-CP ngày 

26/02/2021 cüa Thñ tinng ChInh Phü và Quyt djnh so 3355/QD-BYT ngày 

08/07/202 1 cüa Bô Y t trën dja bàn theo mu tai  Ph hic s 2(theo rnóu gi'i kern) 

- Báo cáo tong hcp so luçing giri ye UBND thj xà ('qua Phóng Y té) và Báo 

cáo bang flee excel d nghj gl.ri v dja chi Email: phongyteubndcua1o@gn2ail.com.  

5 Trung tam Y tê thj xã 
- Báo cáo danh sách các trumg hcp d duçic tiêm tiém vac xin day dü 2 mUi 

và các tmng hccp dä tiêm 01 müi dn thai ngày 06/8/202 1 g1ri v BCD phOng 

chng djch COVID-19 thj xã (qua Phông Yté' trithc ngày 11/8/2021). 

- Tham muu UBND thi x trin khai, tong hcip danh sách, so luçing các 

truà'ng hcip thuc các nhóm di ti.rçlng vc xin COVID-19 trén dja bàn./. 

ATo'i u/ian: 

- Nhu trên; 

- UBND Tinh; 
- SO Y të; 
- TT Thi Uy,TT HDND; 
- ChU tjch, các PCT UBND thjx; 
- UBND các phuing; 
- Luu VT - 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

Hoàng van phuc 



PHULUC3. 

DANH SACH 
Can b dãu mi ph6i hqp v&i các S&, ban, ngãnh, to chuc cp tinh, 

UBND các huyn, thành phô, thj xã vã các don vj y tê trong cong tác to 
chü'c, quãn 1 cong tác tiêm vàc xin COVID-19 

(Kêin theo cong vOn so /SYT-NVYngciy / /202 1) 

TT Ten do'fl vi Can bô dãu m6 i Si diên thoal Email 
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PIHITJLUC 1: 

DANHSACH 
NHiP DOITU'QNGTIEMVAC MN COVID-19 

Dan vi:  

Dâu môi lien he:  

Dia chl:   Diên Thoai: Email:  

# Hova ten (1 

Ngâysinh 
dang 

dd/mm/yyy 

Ciói tInh 
(*) 

(O:,zam, 
l.nw) 

Mãnhórn 
dÔi tu'qng 
uu tiên () 

(TI k/tao 
PL2) 

Don v  Cong 
tác 

So din 
thoi(1 

(Tôithiêu 
lOs6) 

So 
CMTICCCD 
(Loai8/9/I2 

s6) 

hx So thëbão Lemy 
t 

(/WãtliélO/15kj 
tu 

Nol ôtan trü(hiên tai)(*) 
(TharnkhdoPL3) 

Ghi chO 
(k/tôn 

— 
0 

Tin h/lhành 
pho 

Ma 

'Iinh/lhànit 
ph (') 

Qu5n/Huyn 
Ma 

Quan/Huyén 
(*) 

Xã/PhuOn 

Ma 
Xã/Phun 

(*) 

Dia chi 
chi tiêt 

I Nguyen Van A 01/01/2000 0 4 cOngty AE 00$6xxxxxx I 23456789xxx FUBO 2 I23545xx H N 01 ThanhTri 020 Tir I-Iip 00658 

(*,) Nç5i dung bt bu5c nhp thông tin, 

- Mdii danh sách lap thànhjlle Excel (kern theo); 

- Dan/i sách ctói tu'Q'ng tiêrn dé nghf gth ye co quan dáu rnói dC tong hQp; 

- Ma phu&ng, xä tharn tháo tiifile mein excel kern theo dO diOn dông. 

- Trung tOrn Y té CQC huyn, thOnh phô, thf xâ Co trach nhirn hu'O'ng ddn cac doii vf trong vtçc lap danh sOch. 



MA HOM DOI TU'QNG 

Nhóm Ngh nghip 

1 Nguôi lam vic trong các co' s y té, ngành y tê ('cong 1p 'à tic nhdn) 

2 
Ngu'i tham gia phông chng djch (Thdnh vién Ban chi dçzo phOng, chng djch cdc cap, ngu'ài 1dm vic 6' cdc kliu cdch ly, 1dm nhin 

truv vet, diCu tra dich tC, tO C'ovid di,'a vdo cng dOng, tlnh nguvn viCn, phOng viCn...) 

3 Lirc lucmg Quân dôi 

4 Lirc 1ucmg Cong an 
Nhân vien, can b ngoai giao cüa Viêt Narn vá than nhân dixc cu di nu'c ngoài; ngu'i lam vic trong các co' quan Ngo?i giao, Lãnh 

các to chirc quOc té ho?t dng tai  Vit Nam [4] 

6 Hâi quan, can bô lam cOng tác xuât nhp earth 

7 Ngri cung c.p dich vu thit yu: hang khOng, van tái, du 1ch; cung c.p djch vii din, nuó'c 

8 
Giao viên, nguoi lam viêc, hoc sinh, sinh viên tal cac co so giao duc, dao tao, luc Iuo'ng bac s tre, ngro'i lam viêc tai cac co quan, d 

hành chinh; các tO chirc hành nghê 1ut su, cOng chmg, dâu giá... thuO'ng xuyên tiêp xiic vri nhiêu nguO'i 

9 NgiRi mAc các bnh min tinh; Ngi.rO'i trên 65 tuôi 

10 NguO'i sinh sang t?i  các vñng cO djch 

11 Ngu'O'i nghèo, các dOi tirçing chinh sách xã hi 

12 
Ngithi duçc co quan nhà nuàc cô thm quyn cir di cOng táC, h9c tp, lao dng a nu'âc ngoài hoc có nhu cu xutt cánh d cOng tác, 

và lao dng a nu'c ngoài; chuyên gia nuâc ngoài lam ViC t?i Vit Nam; 

13 

Các dôi tu'vng Ia nguai lao dng, than nhân nguai lao dng dang lam viêc tai các doanh nghip[5] (bao gOrn cádoanh nghip trong k 
cOng nghip, khu ché xuât, doanh nghip kinh doanh vn tãi, tin dung, du lich...), co' sO' kinh doanh dch vi thiêt yêu nhu các co' sO' Ii 
an uOng, ngãn hang, chãm soc sO'c khOe, duo'c, vat tu' y tê...co sO' ban lé, ban buôn, cho, cOng trjnh xãy dung, ngu'O'i dan vang, thu 

14 Các chirc sAc, chirc c các tOn giáo 

15 NguO'i laodngtirdo 

16 Các dôi tixcing khác 



PHULUC 2: 

UBND TIM-I NGH1 AN CQNG HOA xA 1101 CHLIJ NGHA VIET NAM 
Dc1p-Tydo- Hinh phuic 

     

        

Sâ:  /  NghçAn,ngày tháng nám2021 

BANG KY 
DOL TUaNGTLEM PHONGVAC XIN COVID-19 

• 
Nhom dot tuo'ng thco Quyct dinh 3355/QD-BYT 

ngay 08/7/2021 cua Bc Y te 

So c1Ôi tu'oiw dã 
•,. •' 

tiem mut 1 
(a) 

So dôi tirolig 
•. • 

da tiem mut 2 
rb,) 

So dÔi ttro'ng 
chua tiem 

(c) 

T 
doi IT 

I Ngrii lam vic trong các c s y t, ngành y t (cóng lap vâ tu nhán,) 

2 
Ngwi tharn gia phông chng djch (Thành vién Ban clii dgo phdng, chong 
djch các cáp,ngubi lam vic 6.  các khu cách ly, lain nhim vi truy vet, diéu 
tra dich té, to ('ovid du'a vôo cong ctOng, tInh nguyen viCn, phOng viCn...) 

3 Luc luvng Quân di 

4 Lirc 1ung Cong an 

5 
Nhân viên, can b ngoai giao ciia Vit Nam vâ than nhân du'çc cir di ni.ró,c 
ngoài; nguôi lam vic trong các Co quan Ngoai giao, Lãnh sr, các to chirc 
quôc té hoat dng tii Vitt Nam [4] 

6 Hái quan, can b lam cOng tác xuât nhp cãnh 
Ngi.thi cung cap djch vii thit yêu: hang không, van ti, du lich; cung cp 
djchvi din,nuâc 

8 

Giáo viën, ngilOi lam viêc, hoc sinh, sinh viên t?i  các co so giáo diic, dào 
tao; hrc lu'Qng bác s' tré; ngisi lam vic t?i  các co quan, don i hành 
chInh; các tO chüc hânh nghê lust su', cOng chñng, dâu giá... thithng xuyên 
tiêp xüc vi nhiêu ngithi 

9 Ngisi mAc các bnh man  tinh; Ngisi trén 65 tui 



Nhóni d6i tuçrng theo Quyt djnh 3355/QD-BYF 
ngày 08/7/202 1 cüa B V t 

s6 d(1 tuo'ng dã 
tiêm miii 1 

(a) 

S di tu'Q'ng 
dã tiêrn miii 2 

"b,) 

So di tu'çrng 
chua tiêm 

T 
di IT 

10 Ngithi sinh sng tai  các viing có djch 

11 Ngisii ngheo, các di tuçing chInh sách xä hi 

12 
Nguiri duuc c quan nhâ nuirc có thâm quyên ci:r di cong tác, hçc ttp, lao 
dng ir nu'irc ngoài hoc có nhu câu xuât cãnh dé cOng tác, hoc tp và lao 
dng ir raró'c ngoài; chuyén gia nuirc ngoài lam vic t?i  Vit Nam 

13 

Các dôi tu'çrng là ngrii Lao dng, than nhãn ngrii lao dng dang lam vic 
tai các doanh nghip[5] (bao gOm cá doanh nghip trong khu cOng nghip, 
khu ch xut, doanh nghiep kinh doanh vn tãi, tin dvng, du ljch...), co sir 
kinh doanh djch vv thit yu thu các co sO' luu trO, an uông, ngân hang, 
chãm soc sire khOe, diirc, vat tu' y té...c(Y sir ban lé, bàn buOn, chçv, cong 
trInh xãy dung, ngu'ô'i dan ii v1ing, khu du 1ch 

14 Các chirc sc, chirc vic các tOn giáo 

15 Ngirii laodngturdo 

16 Các di tugng khác 

To ng 

Noi n/ân: 
- UBND tinh (b/c); 
- SOYtê (dêbiêt); 
- Trung tarn KSBT tinh (dê tong hçrp); 

LANHDAODcNV! 
(Kj vâ dóng du) 
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