
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN GIA VIỄN 
 

Số:          /UBND-YT 
 

V/v Lập danh sách đối tượng ưu tiên 

tiêm vắc xin Covid-19 đợt 2. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Gia Viễn, ngày      tháng 5 năm 2021 

 
 

  

        Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan đơn vị; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1060/SYT-NVY ngày 28/5/2021 của Sở Y tế tỉnh Ninh 

Bình về việc lập danh sách đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 2, 

phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch tiêm chủng lượng vắc xin Covid-19, Ủy ban 

nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện nội dung sau: 

Rà soát, lập danh sách người làm việc, phục vụ trong các khu cách ly tập 

trung của huyện, xã (bao gồm cả các khách sạn đang làm nhiệm vụ cách ly tập 

trung); thành viên Tổ Covid-19 cộng đồng trên địa bàn xã, thị trấn.  

Các đơn vị lập danh sách chi tiết theo mẫu tại phụ lục đính kèm, gửi về phòng 

Y tế và gửi bản mềm qua email: phongyt.gv@gmail.com trước ngày 02/6/2021 để 

tổng hợp.  

Lưu ý: Không lập danh sách các đối tượng sau:  

- Đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 1(các đối tượng này phải lập riêng 

danh sách lưu tại đơn vị để sử dụng khi tiêm nhắc lại mũi 2);  

- Các đối tượng đang điều trị các bệnh cấp tính hoặc mắc các bệnh mãn tính, 

đối tượng trên 65 tuổi, phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.  

- Những người thuộc lực lượng công an, quân đội vì sẽ tiêm theo ngành dọc. 

Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện đúng thời gian./. 

(UBND huyện gửi kèm văn bản số 1060/SYT-NVY ngày 28/5/2021) 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, YT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Thị Dược 
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