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Số:             /SYT-NVYD  Kon Tum, ngày      tháng 6 năm 2021 
   

V/v đề xuất tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 cho các đối 

tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

 

Kính gửi: Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan1. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ; Quyết 

định số 1467/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế và văn bản số 

2461/BYT-KH-TC ngày  05/4/2021 của Bộ Y tế, các đối tượng thuộc nhóm ưu 

tiên, miễn phí vắc xin được chia làm 09 nhóm (Phụ lục II). 

Thực hiện Kế hoạch số 1145/KH-UBND ngày 09/4/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 

2022 do COVAX Facility hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum (cho đối tượng ưu 

tiên, miễn phí vắc xin). Tùy vào từng đợt phân bổ vắc xin của Bộ Y tế, Sở Y tế 

sẽ tổ chức tiếp nhận, phân bổ và tổ chức tiêm. 

- Đợt 1: Đã tổ chức tiêm từ ngày 22/4/2021 đến ngày 09/5/2021 theo Kế 

hoạch số 1514/KH-SYT. Triển khai tiêm cho đối tượng ưu tiên (nhóm 1: Lực 

lượng tuyến đầu chống dịch và lực lượng Bộ đội biên phòng, Công an trên địa 

bàn tỉnh). Kết quả tiêm đạt 11.116/13.610 đối tượng, đạt 81,7%. 

- Đợt 2: Tổ chức tiêm bắt đầu từ ngày 07/6/2021 dự kiến kết thúc trước 

ngày 15/8/2021 theo Kế hoạch số 2297/KH-SYT ngày 29/5/2021 của Sở Y tế. 

Triển khai tiêm cho đối tượng: Nhóm 1: Lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch 

(đã tiêm mũi 1/đợt 1 và số đối tượng điều tra bổ sung), Nhóm 2: Nhân viên 

ngoại giao, hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh và Nhóm 3: Nhóm 

cung cấp dịch vụ thiết yếu: Hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, 

nước.... 

Qua tổng hợp số đối tượng thuộc Nhóm 3, tổng số đối tượng đề xuất lớn 

hơn số vắc xin được phân bổ cho tỉnh trong đợt 2. Bên cạnh đó, vì tình hình dịch 

COVID-19 diễn biến phức tạp tại các khu công nghiệp để có nguồn vắc xin ưu 

tiên tiêm cho Nhóm 9 thuộc các đối tượng khác do Bộ Y tế quyết định căn cứ 

yêu cầu chống dịch là công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp 

(thực hiện Công văn số 1747/UBND-KGVX ngày 28/5/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum), nên sẽ có một số đối tượng thuộc nhóm ưu tiên (3) nhưng sẽ 

điều chuyển sang tiêm đợt sau cùng với nhóm ưu tiên (4): Giáo viên, người làm 

việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị 

hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người.  

Vì vậy, những đề xuất của các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị đã gửi về 

Sở Y tế, Sở đã chuyển tiếp cho các trung tâm Y tế huyện, thành phố, trên 

                                           
1 Theo danh sách tại Phụ lục I 



2 

nguyên tắc quản lý theo địa bàn, khi có vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế 

phân bổ, Sở Y tế sẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm ngay. Để chủ động, các 

đơn vị cần rà soát danh sách, bổ sung các thông tin cá nhân (theo mẫu) đăng ký 

tiêm theo địa bàn đơn vị đóng chân (đăng ký qua Trung tâm Y tế các huyện, 

thành phố, liên hệ trực tiếp cán bộ đầu mối (tại Phụ lục III) để trao đổi thêm 

thông tin. 

 Trong thời gian chờ có nguồn vắc xin phòng COVID-19, các đơn vị, cơ 

quan tiếp tục tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19 theo quy định 

theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ2, các Phó Thủ tướng Chính phủ3, Bộ Y 

tế4, Thường trực Tỉnh ủy5, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-

19. 

 Đề nghị Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum, tiến hành rà soát lại danh 

sách đăng ký tiêm mũi 1 (trong đợt 2) đảm bảo đúng đối tượng và thông báo lịch 

tiêm cụ thể để các đơn vị đến điểm tiêm đảm bảo các yêu cầu liên quan phòng 

chống COVID-19 theo quy định. 

 Sở Y tế báo để đơn vị biết, triển khai thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 

- Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

                      Võ Văn Thanh 
Kêys 

 

                                           
2 Thông báo số 137/TB-VPCP ngày 30-5-2021 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc 

họp trực tuyến toàn quốc về phòng, chống dịch COVID-19. 
3 Thông báo số 131/TB-VPCP ngày 28-5-2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp trực 

tuyến với TP Hồ Chí Minh; 02 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang; Thông báo số 147/TB-VPCP ngày 03-6-2021 về kết 

luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình Về kết quả kiểm tra công tác phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Khu Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và 

Quân khu 7. 
4 Văn bản số 4380/BYT-DP ngày 28-5-2021 về tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19. 
5 Văn bản số 226-TB/TU ngày 02-6-2021 về Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị trực 

tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 



Phụ lục I 

Danh sách các đơn vị nhận văn bản 
___________________ 

 

STT Cơ quan, đơn vị Ghi chú 

Các Sở 

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du 

lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải. 
Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh 

Đợt sau 

Cơ 

quan 
Bảo hiểm Xã hội tỉnh  

Ưu tiên 

tiêm các 

giám định 

chi làm 

việc tại 

CSYT. 

Còn lại 

chuyển 

đợt sau 

Ngành 
Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng 

tỉnh. 

Tiêm theo 

đề xuất hỗ 

trợ của 

ngành 

Hội/TC

CT 

Hội Chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội liên minh Hợp tác xã, 

Tỉnh đoàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

Tiêm đợt 

sau 

Khu 

công 

nghiệp 

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh 

Ưu tiên 

tiêm cho 

NLĐ khu 

công 

nghiệp 

Chi 

nhánh 

Kon 

Tum 

Ngân hàng Nhà nước; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn Việt Nam; Ngân hàng thương mại cổ phần; Ngân hàng Chính 

sách xã hội Việt Nam; Ngân hàng Công thương Việt Nam; Ngân hàng 

Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam; 
Ngân hàng Á Châu; Ngân hàng Bưu điện Liên Việt; Ngân hàng Phát 

triển Thành phố Hồ Chí Minh; Ngân hàng Bảo Việt. 

Đợt sau 

Điện 

Công ty Truyền tải điện miền Trung (các huyện, thành phố) Rà soát ưu 

tiên tiêm 

cán bộ kỹ 

thuật, xử 

lý sự cố 

Công ty Điện lực tỉnh Kon Tum; Công ty Điện thành phố Kon Tum 

Thực 

phẩm 

Chi nhánh Liên hiệp HTXTM Thành phố Hồ Chí Minh (Siêu thị 

Co.opMart Kon Tum) 
Đợt sau 

Xăng 

dầu 
Chi nhánh Xăng dầu Tây Nguyên Đợt sau 

Công ty 

Viễn 

thông, 

bưu 

chính 

VNPT Kon Tum, MOBIFONE, FPT TELECOM Kon Tum, 

VINAPHONE Kon Tum, VIETTEL KON TUM, VNPT 

Rà soát ưu 

tiên tiêm 

cán bộ kỹ 

thuật, xử 

lý sự cố 

 



Phụ lục II 

Phân nhóm đối tượng ưu tiên miễn phí vắc xin theo NQ 21/NQ-CP 
_________________________ 

 

Ưu tiên Đối tượng Ghi chú 

1 Lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, gồm: Đợt 1 

- Người làm việc trong các cơ sở y tế. 

 
- 

Người tham gia phòng chống dịch (Thành viên Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ 

truy vết, điều tra dịch tễ, tổ COVID dựa vào cộng đồng, tình nguyện 

viên, phóng viên…). 

2 
Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam được cử đi nước ngoài; hải 

quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh. 
Đợt 2 

3 
Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung 

cấp dịch vụ điện, nước... 
Đợt 2 

4 

Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; người làm 

việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với 

nhiều người. 

Đợt 3 

5 Người mắc các bệnh mãn tính, người trên 65 tuổi.  

6 Người sinh sống tại các vùng có dịch.  

7 Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội.  

8 
Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, 

lao động ở nước ngoài. 
 

9 Các đối tượng khác do Bộ Y tế quyết định căn cứ yêu cầu chống dịch  



Phụ lục III 

Danh sách đầu mối tiêm chủng phòng COVID-19 
____________________ 

 

STT Đơn vị 
Tên người  

liên hệ 

Số điện 

thoại 
Địa chỉ email 

I Tỉnh    

1 Sở Y tế Đinh Thị Ngân Hà 0987059888 dinhnganhakt@gmail.com 

2 
Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật 
Nguyễn Thị Loan 0979444379 nguyenloanktum@gmail.com 

II Huyện    

1 
Trung tâm Y tế 

TP.Kon Tum 
Thới Bình Hải Sâm 0378100026 haisamyte@gmail.com 

2 
Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Hà 
Hoàng Thị Lâm 0979225830 lamytdh@gmail.com 

3 
Trung tâm Y tế huyện 

Đăk Tô 
Trương Văn Đăng 0919698115 truongdangytdt@gmail.com 

4 
Trung tâm Y tế huyện  

Tu Mơ Rông 
Nguyễn Ngọc Sơn 0356252866 ngocsonphieubat@gmail.com 

5 
Trung tâm Y tế huyện 

Ngọc Hồi 
Phan Thị Hiền 0383209386 phanhienttyt@gmail.com 

6 
Trung tâm Y tế huyện  

Đăk Glei 
Nguyễn Minh Tiến 0961059377 minhtienthkt@gmail.com 

7 
Trung tâm Y tế huyện  

Kon Rẫy 
Tạ Công Tuấn 0985421449 tacongtuankonray@gmail.com 

8 
Trung tâm Y tế huyện 

Kon Plông 
Nguyễn Thị Chủ 0977728033 chukonplong@gmail.com 

9 
Trung tâm Y tế huyện 

Sa Thầy 

Lương Công 

Nguyên 
0935302655 luongcongnguyen.st@gmail.com 

10 
Trung tâm Y tế huyện  

Ia H’Drai 
Hoàng Hữu Tùng 0965185296 huutung9x.kt@gmail.com 
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