
UBND TỈNH AN GIANG  

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:             /CV-BCĐ 

V/v lập danh sách đối tượng 

chuẩn bị tiêm ngừa phòng bệnh 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

 

 

An Giang, ngày 02 tháng  4  năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Sở, ban ngành cấp tỉnh; 

- UBND huyện, thị, thành phố; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 

        

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ về việc 

mua sắm và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; 

Căn cứ Sổ tay hướng dẫn thực hành tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

(vắc xin AstraZeneca) của Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương; 

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ Quy định về hoạt động tiêm chủng;  

Thực hiện theo Công văn số 181/UBND-KGVX ngày 09/3/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh An Giang về việc triển khai Kế hoạch tiêm chủng vắc xin 

COVID-19. Giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành xây dựng kế 

hoạch sử dụng vắc xin COVID-19 tại tỉnh. 

Để chuẩn bị tốt và có cơ sở cho việc lập kế hoạch, dự toán, dự trù triển 

khai tiêm ngừa Vaccine phòng bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang có 

hiệu quả và đạt tỷ lệ theo Kế hoạch đề ra, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 

tỉnh đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1. Sở, ban ngành cấp tỉnh: Tiến hành rà soát, lập danh sách nhóm đối 

tượng đang công tác, học tập tại đơn vị cần được tiêm phòng COVID-19. 

2. Ban Chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo UBND xã, phường, thị 

trấn phối hợp TTYT huyện, Trạm Y tế xã lập danh sách đối tượng từ 18 tuổi trở 

lên đang sinh sống, học tập và làm việc tại địa bàn. 

3. Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện: 

Tham mưu UBND huyện, phối hợp với các ban, ngành liên quan để lập 

danh sách tất cả những người từ 18 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm 

việc tại địa bàn huyện, không quan tâm đến hộ khẩu, nơi cư trú. 
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Lưu ý: Các đơn vị lập danh sách đối tượng theo Nghị quyết số 21/NQ-CP 

ngày 26/2/2021 của Chính phủ. Riêng đối với TTYT huyện, người đang cư trú 

tại huyện nhưng làm việc, học tập tại huyện khác hoặc tại cơ quan/ban ngành 

cấp tỉnh thì không đưa vào danh sách của huyện.   

4. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thừa hoặc thiếu vắc xin, vật 

tư tiêm chủng cho chiến dịch, Ban Chỉ đạo tỉnh giao trách nhiệm cho từng đơn 

vị/ địa phương về công tác chuẩn bị số liệu đối tượng của chiến dịch. 

Các đơn vị tổng hợp danh sách số lượng cụ thể gửi về Sở Y tế  (Phòng 

Nghiệp vụ Y) trước ngày 16/4/2021 bằng văn bản theo địa chỉ 

thhanh02@angiang.gov.vn, điện thoại liên hệ: 0919.272.830 (CN Hạnh) để 

tổng hợp. Quá thời gian nêu trên nếu Sở Y tế không nhận được danh sách 

đăng ký xem như đơn vị không đăng ký./. 

 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- BGĐ-SYT; 

- TT.KSBT; 

- Lưu: VT.NVY. 

(mẫu danh sách đính kèm) 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Từ Quốc Tuấn 
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