
      ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ NHA TRANG                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                         

        

     Số: 5068   /UBND-YT                 Nha Trang, ngày  03     tháng  8   năm 2021   
 

V/v triển khai tiêm chủng Vắc xin phòng  

 Covid-19 cho người dân từ 18 tuổi trở  

 lên trên địa bàn thành phố Nha Trang 

 

Kính gửi: 

              - Phòng Y tế; 

     - Phòng Kinh tế; 

     - Văn hóa và Thông tin; 

     - Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

     - Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội; 

      - Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang; 

- UBND các xã, phường. 

 UBND thành phố Nha Trang nhận được Công văn số 3357/TB-SYT ngày 

01/8/2021 về việc đăng ký tham gia tiêm chủng Vắc xin Covid-19 cho người dân 

từ 18 tuổi trở lên trong toàn tỉnh Khánh Hòa và Công văn số 3381/SYT-TCTH 

ngày 02/8/2021 về việc điều chỉnh nội dung tại Thông báo số 3357/TB-SYT 

ngày 01/8/2021của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa; UBND thành phố yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị thành phố và UBND các xã, phường: 

1. Khẩn trương thực hiện thông báo đến đối tượng đăng ký tiêm vắc xin 

Covid-19 thuộc chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý, lập danh sách tiêm 

(theo mẫu file Excel đính kèm) theo các nhóm đối tượng, cụ thể như sau:  

STT  Nhóm đối tượng  Đầu mối lập danh 

sách đăng ký  

Địa chỉ thư điện tử  

1 Nhóm 2 gồm:   

 Người tham gia phòng chống 

dịch  

Trung tâm Y tế thành  

phố  

vacxin.nhom2@khan 

hhoa.gov.vn  

2  Nhóm 8 gồm:    

2.1 Giáo viên các trường THCS, 

TH, MN   

Phòng Giáo dục và Đào 

tạo  

vacxin.nhom8- 

3@khanhhoa.gov.vn  

2.2 Học sinh các trường THPT từ 

18 tuổi trở lên   

Phòng Giáo dục và Đào 

tạo  

vacxin.nhom8- 

9@khanhhoa.gov.vn  

3 Nhóm 9 gồm:      

9-1  Người mắc các bệnh mạn  

tính  

 Trung tâm Y  phối hợp 

với UBND xã, phường  

vacxin.nhom9- 

1@khanhhoa.gov.vn  

9-2  Người trên 65 tuổi   Trung tâm Y  phối hợp 

với UBND xã, phường 

vacxin.nhom9- 

2@khanhhoa.gov.vn  

4  Nhóm 11 gồm:      

3.1 Người nghèo  Phòng Lao động- 

Thương binh và Xã hội  

vacxin.nhom11- 

1@khanhhoa.gov.vn  
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3.2  Người khuyết tật  Phòng Lao động- 

Thương binh và Xã hội 

vacxin.nhom11- 

2@khanhhoa.gov.vn  

3.3  Người có công với cách mạng  Phòng Lao động- 

Thương binh và Xã hội 

vacxin.nhom11- 

3@khanhhoa.gov.vn  

5  Nhóm 13 gồm:      

4.1 Cơ sở lưu trú khác   Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

vacxin.nhom13- 

4@khanhhoa.gov.vn  

4.2  Nhà hàng, cơ sở ăn uống; Đơn 

vị kinh doanh dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe   

Phòng Y tế vacxin.nhom13- 

6@khanhhoa.gov.vn  

4.3 Cơ sở bán lẻ, bán buôn; các cơ 

sở sản xuất  

Phòng Kinh tế vacxin.nhom13- 

7@khanhhoa.gov.vn  

4.4 Chợ  Phòng Kinh tế vacxin.nhom13- 

8@khanhhoa.gov.vn  

4.5 Siêu thị  Phòng Kinh tế vacxin.nhom13- 

9@khanhhoa.gov.vn  

6 Nhóm 15 gồm:   

 Người lao động tự do  UBND các xã, phường  vacxin.nhom15@kha 

nhhoa.gov.vn  

7 Nhóm 16 gồm:   

 Các đối tượng khác  UBND các xã, phường  vacxin.nhom15@kha 

nhhoa.gov.vn  

2. Gửi danh sách đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 về  Phòng Y tế 

thành phố Nha Trang tại địa chỉ mail: minhchi92yt@gmail.com 

 3. Trung tâm Y tế:    

Thông qua danh sách tổng hợp của Phòng Y tế thành phố; Trung tâm Y tế 

(cán bộ đầu mối) theo Kế hoạch 6843/KH-UBND ngày 23/7/2021của UBND 

tỉnh Khánh Hòa, thống kê tổng hợp chung và gửi về Sở Y tế qua File excel Danh 

sách đăng ký tiêm chủng gửi về địa chỉ thư điện tử đã phân nhóm theo Phụ lục 

đính kèm. Mẫu file excel Danh sách đăng ký được đăng tải tại địa chỉ: 

https://syt.khanhhoa.gov.vn/?ArticleId=76b212c7-ff8c-4f58-b3f0-

fea7608eca3c hoăc quét mã QR CODE:  

  

mailto:minhchi92yt@gmail.com
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*Một số điểm cần lưu ý: 

- Về thời gian nhận đăng ký:  

+ Đợt 1 chậm nhất đến hết ngày 5/8/2021.  

+ Đợt 2 chậm nhất đến hết ngày 12/8/2021.  

- Về việc lập danh sách: Các đơn vị lập danh sách tiêm vắc xin mũi 1, theo 

thứ tự ưu tiên.   

- Về cá nhân đăng ký tiêm vắc xin: Đề nghị các cá nhân cài đặt ứng dụng 

“Số sức khỏe điện tử” để đăng ký tiêm vắc xin.  

UBND thành phố Nha Trang yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ 

tịch UBND các xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 (Đính  kèm Công văn số 3357/TB-SYT ngày 01/8/2021 và Công văn số 

3381/SYT-TCHC ngày 02/8/2021của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa) 

 

Nơi nhận:                                                                           TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

- Như trên;                                                                               KT. CHỦ TỊCH  

- UBND tỉnh KH;                    PHÓ CHỦ TỊCH 

- Sở Y tế;    

- TT; Thành ủy, HĐND TP; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; 

- Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch UBND TP; 

- Lưu: VT.                                                                                        

                                                                                                      Lưu Thành Nhân 
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