UBND TỈNH LẠNG SƠN
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG
CHỐNG DICH
COVID-19
̣
Số: 3780

/CV-BCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 21 tháng 7 năm 2021

V/v thố ng kê, đăng ký danh sách
tiêm vắ c xin phòng COVID-19

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, tổ chức chính trị-xã
hội trên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
- UBND các huyê ̣n,thành phố ;
- Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, dịch vụ Nhà
nước và tư nhân.
(Sau đây gọi là các đơn vị)
Căn cứ nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ về việc mua và
sử dụng vắc xin phòng COVID-19
Căn cứ Quyết định số 3355/ QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Trưởng Bộ Y
tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19
năm 2021- 2022;
Căn cứ Kế hoạch số 159/KH-UBND tỉnh ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh về
việc Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh năm
2021 - 2022;
Căn cứ Quyết định số 3398/QĐ-BYT ngày 12/7/2021; Quyết định 3400/QĐBYT ngày 12/7/2021; Quyết định số 3491/QĐ-BYT ngày 17/7/2021 về việc phân
bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 8, đợt 11 và đợt 12,13 cho tỉnh Lạng Sơn.
Để chuẩn bị cho Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh
năm 2021 - 2022 thuận lợi và đạt hiệu quả cao nhất, thu thập được đầy đủ thông tin
của người đân được tiêm phòng vắc xin và nhập số liệu vào phần mềm tiêm chủng
COVID-19, đồng thời cung cấp giấy chứng nhận tiêm chủng có gắn mã QR-Code.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lạng Sơn đề nghị các đơn
vị chỉ đạo, triển khai thống kê đầy đủ danh sách các trường hợp người chưa được
tiêm và đã tiêm phòng vắc xin phòng COVID-19 (theo mẫu tại Phụ lục 01, 02 và
03 gửi kèm) theo thứ tự ưu tiên như sau:
(1) Người làm việc trong các cơ sở y tế, ngành y tế (công lập và tư nhân);
(2) Người tham gia phòng, chống dịch (Thành viên Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch các cấp, người làm việc ở khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra
dịch tễ, Tổ COVID dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên...);
(3) Lực lượng Quân đội;
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(4) Lực lượng Công an;
(5) Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam và thân nhân được cử đi
nước ngoài; người làm việc trong các cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự, các tổ chức
quốc tế hoạt động tại Việt Nam;
(6) Hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh;
(7) Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp
dịch vụ điện, nước;
(8) Giáo viên, người làm việc, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục, đào
tạo; lực lượng bác sỹ trẻ; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính; các tổ
chức hành nghề luật sư, công chứng, đấu giá... thường xuyên tiếp xúc với nhiều
người;
(9) Người mắc các bệnh mạn tính; người trên 65 tuổi;
(10) Người sinh sống tại các vùng có dịch;
(11) Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội;
(12) Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập,
lao động ở nước ngoài hoặc có nhu cầu xuất cảnh để công tác, học tập và lao động
ở nước ngoài; chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
(13) Các đối tượng là người lao động, thân nhân người lao động đang làm
việc tại các doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu
chế xuất, doanh nghiệp kinh doanh vận tải, tín dụng, du lịch...), cơ sở kinh doanh
dịch vụ thiết yếu (cơ sở lưu trú, ăn uống, ngân hàng, dược, vật tư y tế)... cơ sở bán
lẻ, bán buôn, chợ, công trình xây dựng, người dân ở vùng, khu du lịch;
(14) Các chức sắc, chức việc các tôn giáo;
(15) Các đối tượng là người làm việc tại các trại giam, trại tạm giam và
phạm nhân;
(16) Người lao động tự do;
(17) Các đối tượng khác theo quy định của Bộ Y tế hoặc UBND tỉnh và đề
xuất của các đơn vị viện trợ vắc xin cho Bộ Y tế.
Đối tượng tiêm chủng thuộc các cơ sở, tổ chức, doanh nghiệp nêu trên bao
gồm cả nhà nước và tư nhân.
BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để nghị các đơn vị khẩn trương
chỉ đạo thực hiện và báo cáo danh sách về Sở Y tế để chuẩn bị kế hoạch cho phân
bổ và tiêm vắc xin đợt tiếp theo, nơi gửi danh sách thông qua Trung tâm Kiểm
soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn (Đ/c đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành
phố Lạng Sơn ) trước ngày 27/7/2021 (bản mềm gửi qua điạ chỉ Email:
tcmrlangson@gmail.com ), mo ̣i chi tiế t xin liên hê ̣ cán bộ đầu mối tổng
hợp:Vương Sỹ Ban, ĐT: 0948389002 hoặc Dươ ̣c sỹ Trầ n Thanh Hoa,ĐT:
097299883.
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LƯU Ý: các đơn vị điền đầy đủ thông tin theo mẫu và không bỏ sót, bao
gồm cả những người chưa được tiêm, người đã tiêm mũi 1, mũi 2./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế (b/c);
- Cục Y tế dự phòng (b/c);
- Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Lãnh đạo HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- BCĐ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh;
- BCĐ phòng,chống dịch COVID-19 các huyện,tp;
- C, PVP UBND tỉnh,
- Các phòng CM, ĐV trực thuộc SYT;
- Lưu: VT, KG-VX (NTB).

KT.TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Nguyễn Thế Toàn

