
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:             /SYT-NVY 

V/v tổng hợp danh sách đối tượng 

tượng ưu tiên tiêm và miễn phí 

vắc xin phòng COVID-19  

 

An Giang, ngày        tháng  4  năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Sở, ban ngành cấp tỉnh; 

- UBND huyện, thị, thành phố. 

        

Căn cứ Công văn số 285/UBND-KGVX ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh 

về việc đăng ký mua, cam kết bố trí kinh phí mua và sử dụng vắc xin phòng 

COVID-19. Giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên 

quan rà soát, lập nhu cầu sử dụng.  

Tuy nhiên, do thời gian đăng ký mua vắc xin COVID-19 của Bộ Y tế trước 

ngày 10/4/2021, nếu quá thời gian nêu trên các đơn vị không gửi về Sở Y tế bảng 

tổng hợp danh sách đăng ký xem như đơn vị đó không đăng ký. Vì vậy, Ban 

Chỉ đạo tỉnh đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện theo các nội dung sau:  

1. Báo cáo số lượng cụ thể theo từng nhóm đối tượng quy định tại khoản 1 

Điều 2 Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ và tổng hợp 

theo mẫu đính kèm. 

2. Báo cáo số lượng đối tượng khác không quy định tại khoản 1 Điều 2 

Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ mà UBND huyện, thị, thành phố có nhu 

cầu mua để tiêm ngừa cho người dân tại địa phương mình từ ngân sách của địa 

phương. 

- Các đơn vị gửi về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) trong ngày 09/4/2021 

bằng văn bản theo địa chỉ thhanh02@angiang.gov.vn, điện thoại liên hệ: 

0919.272.830 (CN Hạnh) để tổng hợp, còn mẫu số 01 (danh sách) tại Công 

văn số 817/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo các đơn vị gửi trước ngày 12/4/2021./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- BGĐ-SYT; 

- TT.KSBT; 

- Lưu: VT.NVY. 

(kèm mẫu đăng ký) 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Từ Quốc Tuấn 
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