
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN CẨM THỦY 
 

Số:        /UBND-YT 

V/v cung cấp số liệu phục vụ xây 

dựng kế hoạch tiêm vắc xin 

 phòng Covid-19  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Cẩm Thủy, ngày       tháng 3  năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn 

- Thủ trưởng các đơn vị; 

 

Thực hiện Nghị quyết số 21/NĐ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về 

việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; Công văn số 2557/UBND-VX 

ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai Nghị quyết số 

21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng 

Covid-19; Công văn số 3302/UBND-VX ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa về việc triển  khai kế hoạch tiêm chủng vắc xin Covid-19;  

Căn cứ Công văn số 1182/SYT-NVY, ngày 26/3/2021 của Giám đốc Sở Y 

tế Thanh Hóa về việc cung cấp số liệu phục vụ xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin 

phòng Covid-19. 

Để thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp. Chủ 

tịch UBND huyện Cẩm Thủy – Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

huyện, yêu cầu Chủ tịch UBND xã, thị trấn, thủ trưởng các đơn vị và các thành 

viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 triển khai các nhiệm vụ như sau: 

1. Chủ tịch UBND xã, thị trấn khẩn trương chỉ đạo các thành viên trong 

BCĐ phòng, chống dịch rà soát thật đầy đủ các đối tượng (Có phụ lục kèm theo), 

cung cấp số liệu đối tượng tiêm chủng theo thứ tự các nhóm đối tượng ưu tiên . 

2. Số liệu đối tượng tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đề nghị chủ tịch 

UBND xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị gửi bằng văn bản và qua email 

về thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện (qua Trung tâm Y 

tế) trước ngày 02/4/2021. 

3. Địa chỉ nhận số liệu đối tượng tiêm chủng:  

- Nhận bằng văn bản: Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, địa chỉ: tổ Đại 

Quang – TT Phong Sơn – huyện Cẩm Thủy. 

- Nhận qua Email: phonghanhchinhttytct@gmail.com;  



- Điện thoại liên hệ:   0915277234 (Bác sỹ CKI Lê Huy Tiến, giám đốc 

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy).  

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ 

và nhân dân về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đa dạng hóa 

các hình thức truyền thông. Vận động nhân dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, 

bảo vệ người thân trong gia đình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngành y tế. 

5. Tiếp tục thực hiện yêu cầu “5K” trong phòng, chống dịch bệnh theo 

khuyến cáo của Bộ Y tế, đó là “ Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không 

tập trung – Khai báo y tế”. 

Nhận được Công văn này yêu cầu Chủ tịch UBND xã, thị trấn, thủ trưởng 

các đơn vị, thành viên BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (Th/h); 

- TTr HU, HĐND, UBND huyện (BC); 

- Thành viên BCĐ; 

- Các đơn vị y tế (Th/h); 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Đức Hùng 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PHỤ LỤC 

(Kèm theo Công văn số       /UBND-YT, ngày     /3/2021) 

SỐ LIỆU ĐỐI TƯỢNG TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

 

TT Nhóm đối tượng 

Tổng số đối 

tượng trên địa  

bàn (thuộc 

diện quản lý) 

Ghi chú 

1 Nhân viên Y tế (công lập và ngoài công  lập)   

2 

Người trực tiếp tham gia phòng chống  dịch (Ban 

chỉ đạo các cấp, nhân viên của  các khu cách ly, tổ 

truy vết cộng đồng, phóng viên... và thân nhân). 

  

3 Nhân viên ngoại giao   

4 Hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh.   

5 
Lực lượng quân đội (tổng số).   

Trực tiếp tham gia phòng chống dịch   

6 
Lực lượng công an (tổng số)   

Trực tiếp tham gia phòng chống dịch   

7 Giáo viên   

8 Người trên 65 tuổi   

9 Những người mắc các bệnh mãn tính   

10 
Nhóm cung cấp dịch vụ thiết yếu: Vận tải  (lái xe, 

phụ xe...) 

  

11 Nhóm cung cấp dịch vụ thiết yếu: du lịch   

12 
Nhóm cung cấp dịch vụ thiết yếu: dịch vụ  điện, 

nước 

  

13 Các đối tượng còn lại   

 
Tổng số   
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