
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:   817/CV-BCĐ 

V/v rà soát, thống kê đối tượng ưu 

tiên tiêm và miễn phí vắc xin 

phòng COVID-19. 

 

An Giang, ngày 07  tháng  4  năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Sở, ban ngành cấp tỉnh; 

- UBND huyện, thị, thành phố; 

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

        

Ngày 02/4/2021 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh có ban 

hành Công văn số 795/CV-BCĐ về việc lập danh sách đối tượng chuẩn bị tiêm 

ngừa phòng bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.  

Do Sở Y tế vừa nhận được Công văn số 2447/BYT-DP ngày 05/4/2021 

của Bộ Y tế về việc rà soát, thống kê đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí vắc xin 

phòng COVID-19. Vì vậy, Ban Chỉ đạo tỉnh gửi lại các đơn vị thực hiện theo 

Công văn và mẫu đăng ký đối tượng của Bộ Y tế hướng dẫn gồm các nội dung 

sau:  

Thực hiện theo đúng Nghị Quyết Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 

26/2/2021 của Chính phủ bao gồm: 

1. Lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch gồm: 

- Người làm việc trong các cơ sở y tế. 

- Người tham gia phòng chống dịch (Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, 

điều tra dịch tễ, tổ covid dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên…) 

- Lực lượng Quân đội (lực lượng địa phương tham gia phòng chống 

dịch). 

- Lực lượng Công an (lực lượng địa phương tham gia phòng chống dịch). 

2. Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam và người thân được cử đi 

công tác nhiệm kỳ; cán bộ trực tiếp tham gia đón các đoàn khách của Chính phủ 

và đón người Việt Nam từ nước ngoài về; Đoàn ngoại giao và các tổ chức thuộc 

hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam. 

3. Nhân viên Hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh. 
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4. Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung 

cấp dịch vụ điện, nước… 

5. Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; người làm 

việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người. 

6. Người mắc các bệnh mãn tính. 

7. Người trên 65 tuổi. 

8. Người sinh sống tại các vùng có dịch. 

9. Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội. 

10. Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, 

lao động ở nước ngoài. 

Số lượng từng nhóm đối tượng tiêm chủng cần được tổng hợp theo 

mẫu đính kèm, gửi về Sở Y tế  (Phòng Nghiệp vụ Y) trước ngày 12/4/2021 

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. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Từ Quốc Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:thhanh02@angiang.gov.vn

		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-04-07T07:31:32+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




