
BỘ Y TẾ 

 

Số:         /BYT-DP 
 

V/v tiêm vắc xin phòng COVID-19  

cho các đơn vị 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

        Hà Nội, ngày       tháng     năm 2021 

 

Kính gửi: Các đơn vị theo danh sách gửi 

 

Trong thời gian vừa qua Bộ Y tế nhận được văn bản của các Tập đoàn, 

Tổng công ty nhà nước, các Hiệp hội và các đơn vị tư nhân,...trên toàn quốc về 

việc đăng ký tiêm vắc xin COVID-19, đề nghị được phân bổ vắc xin cho các địa 

phương để tiêm cho CBCNV đơn vị mình và bổ sung một số đối tượng ưu tiên 

tiêm vắc xin; về vấn đề này Bộ Y tế có ý kiến như sau: 

1. Để hướng dẫn các đơn vị tổ chức tiêm chủng, Bộ Y tế đã ban hành 

Công văn số 3823/BYT-DP ngày 07/5/2021 về việc triển khai tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 cho các đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công văn số 

4260/BYT-DP ngày 21/5/2021 về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19, trong đó 

đã giao cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế tổ chức tiêm vắc xin cho các Cơ quan 

trung ương, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội và 

thành phố Hồ Chí Minh; giao Sở Y tế các tỉnh, thành phố hướng dẫn các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn phụ trách bao gồm các Cơ quan trung ương, Tập đoàn, 

Tổng công ty (nhà nước và tư nhân) đề xuất nhu cầu tiêm chủng cho các đối 

tượng theo Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ 

 Ngày 08/7/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3355/QĐ-BYT về 

việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 

năm 2021-2022 trong đó bổ sung đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin; Tại các Quyết 

định phân bổ vắc xin của Bộ Y tế cũng đã giao Sở Y tế và các đơn vị tiêm chủng 

thực hiện triển khai tiêm cho các Cơ quan Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ, 

Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty (công lập và tư nhân), Tổ chức quốc tế, cơ 

quan ngoại giao trên địa bàn. 

2. Về việc đề nghị Bộ Y tế phân bổ vắc xin cho một số địa phương, đơn vị 

để tiêm cho cán bộ công nhân viên của các tập đoàn, công ty, Bộ Y tế đã phân 

bổ vắc xin phòng COVID-19 cho các tỉnh, thành phố, các đơn vị tiêm chủng để 

tiêm cho các đối tượng nêu trên. Các đơn vị cần liên hệ với Sở Y tế và các cơ sở 

tiêm chủng (phụ lục đính kèm) để được tiêm chủng. 

3. Việc bổ sung một số đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19, 

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 về việc ban 



hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-

2022 trong đó đã bổ sung một số đối tượng ưu tiên.  

4. Để kịp thời triển khai tiêm chủng, đảm bảo an toàn và hiệu quả, tránh 

tình trạng quá tải cho một số đơn vị tiêm chủng, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị chủ 

động liên hệ với các đầu mối được phân công để tổ chức tiêm chủng, tránh tối 

đa việc gửi văn bản trùng lặp qua nhiều cấp dẫn đến chậm trễ trong quá trình 

thực hiện. 

Bộ Y tế đề nghị Quý đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các đ/c Thứ trưởng;  

- Sở Y tế các tỉnh/ thành phố; 

- Các đơn vị tại phụ lục; 

- Lưu: VT, DP. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên 

 



Phụ lục: Danh sách cơ sở tiêm chủng 

(Kèm theo Công văn số          /BYT-DP ngày      /7/2021 của Bộ Y tế) 

 

1. Bệnh viện Bạch Mai  

2. Bệnh viện Nhi Trung ương  

3. Bệnh viện E  

4. Bệnh viện Phổi Trung ương  

5. Bệnh viện Hữu nghị  

6. Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức  

7. Viện Kiểm định Quốc gia vắc xin và Sinh phẩm y tế  

8. Trường Đại học Y Hà Nội  

9. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội  

10. Bệnh viện Chợ Rẫy  

11. Bệnh viện Thống Nhất  

12. Viên Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh  

13. Bệnh viện Đại học Y - Dược thành phố Hồ Chí Minh  



DANH SÁCH GỬI 

(Gửi kèm Công văn số         /BYT-DP ngày      /     /2021) 

1. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch 

2. Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP), Bộ Ngoại giao 

3. Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam 

4. Hội Đông y Việt Nam 

5. Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam 

6. Cộng đồng doanh nghiệp trong ngành thực phẩm 

7. Tạp Chí Đông Nam Á 

8. Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông 

9. Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Việt Hàn 

10. Công ty TNHH Pfizer Việt Nam 

11. Công ty CPTM Hoàng Thảo Lâm 

12. Công ty Thủy sản Biển đông 

13. Đất xanh Miền Trung 

14. Công ty Hair Beauty salon Tân Anh 

15. Công ty TNHH Grap 

16. Công ty Cổ phần phát triển điện lực ánh sáng 

17. CTY CP Dịch vụ viễn thông sao Bắc Đẩu  

18. Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN 

19. Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet 

20. Công ty TNHH Tiếng Vang Việt Nam  

21. Công ty Cổ phần tập đoàn TH 

22. Công ty TNHH BSI Việt Nam 

23. Công ty TNHH Oxy Đồng Nai 

24. Công ty Cổ phẩn phát triển UP  

25. Ngân hàng Quân đội MB 

26. Công ty Luật TNHH Baker&MCKENZIE 

27. Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát 

28. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD 

29. Tập đoàn Dệt May Việt Nam 

30. Tổng Công ty phát triển khu công nghiệp  

31. Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) 

32. Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu số 1 

33. Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam 

34. Pouchen Group 
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