
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HUẾ 

 

Số:  5999  /UBND-YT 
V/v lập danh sách tiêm vắc xin 

COVID-19. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Huế, ngày   23     tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi:  

  - Phòng Kinh tế Thành phố; 

  - Phòng Quản lý Đô thị; 

  - Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp Thành phố; 

  - UBND các phường, xã trên địa bàn Thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 4180/SYT-NVY ngày 23/9/2021 của Sở Y tế về 

việc khần trương tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 - Đợt 8. Qua 7 đợt tiêm 

vắc xin phòng Covid-19, hiện nay danh sách các đối tượng tiêm vắc xin lập ban 

đầu có sự thay đổi, để cập nhật danh sách phục vụ tiêm vắc xin, UBND Thành 

phố yêu cầu: 

1. UBND các phường, xã trên địa bàn Thành phố chủ trì rà soát, lập danh 

sách (theo mẫu) cho các đối tượng sau: 

-  Tổ Covid 19 cộng đồng, Dân quân tự vệ, Công an xã không chính quy 

tại các địa phương tham gia chống dịch. 

- Các siêu thị, cơ sở cắt tóc, buôn bán vỉa hè trên địa bàn quản lý. 

- Tài xế xe tải, xe chở hàng, xe khách liên tỉnh trên địa bàn quản lý. 

- Cán bộ và tình nguyện phục vụ các khu cách ly tập trung. 

báo cáo UBND Thành phố qua mail covid19.tphue@thuathienhue.gov.vn trước 

16 giờ ngày 24/9/2021. 

2. Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp Thành phố lập danh sách  tiêm 

vắc xin cho các doanh nghiệp đang hoạt động tại Cụm công nghiệp An Hòa 

(theo mẫu), số lượng: 1500 người; báo cáo UBND Thành phố qua mail 

covid19.tphue@thuathienhue.gov.vn trước 16 giờ ngày 24/9/2021. 

3. Phòng Kinh tế Thành phố chủ trì, phối hợp với Ban quản lý các chợ, 

UBND các phường, xã lập danh sách tiểu thương buôn bán các chợ trên địa bàn 

Thành phố (theo mẫu); báo cáo UBND Thành phố qua mail 

covid19.tphue@thuathienhue.gov.vn trước 16 giờ ngày 24/9/2021. 

-  Phối hợp với UBND các phường, xã  rà soát danh sách các đối tượng ở 

các siêu thị, cơ sở cắt tóc, buôn bán vỉa hè trên địa bàn thành phố. 
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4. Phòng Quản lý Đô thị phối hợp với UBND các phường, xã rà soát danh 

sách các đối tượng tài xế xe tải, xe chở hàng, xe khách liên tỉnh trên địa bàn 

thành phố. 

 5. Giao Tổ phản ứng nhanh giúp việc cho Ban chỉ đạo Covid-19 Thành 

phố tổng hợp danh sách; báo cáo Ban chỉ đạo trước 14 giờ ngày 25/9/2021. 

Do số lượng vắc xin được phân bổ có hạn nên Ban chỉ đạo sẽ sắp xếp thứ 

tự ưu tiên cho một số đối tượng, các đối tượng còn lại sẽ tiêm những đợt tiếp 

theo. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sỏ Y tế; 

- TVTU; 

- TT HĐND TP;   

- CT, các PCT UBND TP; 

- VP: LĐ, CVYT; 

- Lưu VT, Thủy(2).                                                                

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trương Đình Hạnh 
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