
UBND THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

BCĐ TRIỂN KHAI TIÊM VẮC XIN 

PHÒNG COVID-19 THÀNH PHỐ 

 

 Số:          /CV –BCĐ 
Vv tiếp tục rà soát, đăng ký tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 cho các doanh nghiệp đợt 

2 và người dân trên địa bàn thành phố 

Vĩnh Yên 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Vĩnh Yên, ngày       tháng    năm 2021 

 

                                        Kính gửi: 

 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

 

Căn cứ Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND thành 

phố Vĩnh Yên về thành lập Ban Chỉ đạo triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 

thành phố Vĩnh Yên; 

Căn cứ Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh về 

việc tiếp nhận, bảo quản, phân phối và triển khai tiêm vắc xin phòngCOVID-19 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2022; 

Thời gian qua, một số doanh nghiệp, UBND các xã, phường đã gửi danh 

sách đăng ký tiêm phòng Covid-19 đợt 1 về UBND thành phố, tuy nhiên việc 

gửi thông tin của một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa đúng với biểu mẫu 

chuẩn hoặc chưa gửi file mềm theo biểu mẫu chuẩn gây khó khăn cho việc lập 

danh sách và bố trí tiêm phòng Covid-19 của Ban chỉ đạo. 

Để đảm bảo quyền lợi, lợi ích của Doanh nghiệp, người dân, Ban Chỉ đạo 

triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 thành phố Vĩnh Yên phố đề nghị: 

1. Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố: 

Tiếp tục rà soát các trường hợp công nhân, người lao động của doanh 

nghiệp chưa được tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 1. Lập danh sách đề nghị 

tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 2 (theo mẫu gửi kèm văn bản này) gửi về 

UBND thành phố để tổng hợp.  

- Văn bản giấy theo mẫu gửi về phòng Kinh tế thành phố. 

- File mềm gửi vào địa chỉ mail: bcdtiemvacxinvinhyen@gmail.com 

2. Đề nghị UBND các xã, phường: 

Tiếp tục rà soát người dân địa phương chưa được tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 đợt 1, lập danh sách và đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 chia 

theo các nhóm đối tượng cụ thể sau: 

- Công dân đủ 18 tuổi đến dưới 65 tuổi; 

- Công dân từ 65 trở lên; 

- Công dân mắc bệnh mãn tính, bệnh nền, ... 

Danh sách đề nghị tiêm vắc xin phòng Covid-19 (theo mẫu gửi kèm văn 

bản này) gửi về UBND thành phố để tổng hợp.  

- Văn bản giấy theo mẫu gửi về Văn phòng HĐND-UBND thành phố. 
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- File mềm gửi vào địa chỉ mail: bcdtiemvacxinvinhyen@gmail.com  

3. Về lịch tiêm và đối tượng tiêm: 

UBND thành phố sẽ ban hành kế hoạch cụ thể cho từng đối tượng và thời 

gian, địa điểm tiêm cụ thể cho doanh nghiệp và người dân, được công khai trên 

Cổng thông tin điện tử thành phố Vĩnh Yên theo địa chỉ: 

vinhyen.vinhphuc.gov.vn, hệ thống phát thanh: FM tần sóng 95MHZ. 

3.1. Thời gian nhận hồ sơ: 

- Đối với doanh nghiệp: Từ ngày 30/9/2021 đến ngày 11/10/2021. 

- Đối với UBND các xã, phường: Từ 30/9/2021 đến ngày 20/10/2021. 

3.2. Đối với các biểu mẫu mẫu sàng lọc tiêm Covid-19: 

Đề nghị các doanh nghiệp, UBND các xã, phường triển khai các mẫu 

phiếu sàng lọc Covid-19 (gửi kèm theo văn bản này) để triển khai cho công 

nhân, người lao động và người dân tự điền các thông tin cá nhân (nhắm tránh 

tình trạng lộn xộn đông người tại các điểm tiêm của thành phố) sau khi có lịch 

tiêm của doanh nghiệp và người dân.  

Mọi thắc mắc của doanh nghiệp và người dân xin phản ánh về UBND 

thành phố Vĩnh Yên qua các số điện thoại: 0912.352.478 (đ/c Trọng), và số điện 

thoại: 0988.105.724 (đ/c Bình). 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CPCT, CPVP; 

- Trung tâm VHTT&TT (đưa tin); 

- Lưu: VT. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

Lê Anh Tân 
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