
TIÊM CHỦNG VẮC-XIN 
PHÒNG COVID-19

(Theo Quyết định 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế)

1.Làm việc ở cơ sở y tế,
ngành y tế (công & tư)

2.Người tham gia phòng
chống dịch (TV BCĐ phòng
chống dịch các cấp, làm ở
khu cách ly, truy vết, điều
tra dịch tễ, tổ COVID dựa
vào cộng đồng, tình nguyện
viên, phóng viên, …)

3.Lực lượng quân đội

4.Lực lượng công an 5.Nhân viên, cán bộ
ngoại giao VN, thân
nhân được cử đi nước
ngoài; làm ở cơ quan
ngoại giao, Lãnh sự,
các tổ chức quốc tế
hoạt động tại VN

6.Hải quan, cán bộ
làm công tác xuất
nhập cảnh

7.Người cung cấp
dịch vụ thiết yếu:
hàng không, vận
tải, du lịch; cung
cấp dịch vụ điện,
nước

8.Giáo viên, người làm
việc, HS, SV tại cơ sở GD,
ĐT; lực lượng BS trẻ; làm
tại cơ quan, đơn vị hành
chính; tổ chức hành nghề
luật sư, công chứng, đấu
giá, … thường xuyên tiếp
xúc nhiều người

9.Người mắc bệnh mạn
tính; Người trên 65 tuổi

10.Người sinh sống tại
các vùng có dịch
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16.Đối tượng khác theo
QĐ của Bộ trưởng BYT/
Chủ tịch UBND tỉnh, TP
và đề xuất của các đơn vị
viện trợ vắc-xin cho BYT

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

12.Được cử đi công tác,
học tập, lao động (LĐ) ở
nước ngoài/ có nhu cầu
xuất cảnh để công tác, học
tập và LĐ ở nước ngoài;
chuyên gia nước ngoài làm
việc tại Việt Nam

13.Người lao động (LĐ),
thân nhân người LĐ làm tại
doanh nghiệp, cơ sở (CS)
kinh doanh DV thiết yếu: CS
lưu trú, ăn uống, ngân hàng,
CSSK, dược, vật tư y tế, …
CS bán lẻ, buôn bán, chợ,
công trình xây dựng, người
dân ở vùng, khu du lịch

14.Các chức sắc, chức
việc các tôn giáo

15.Lao động tự do

TRIỂN KHAI TIÊM CHỦNG 
VẮC-XIN PHÒNG COVID-19

Tỉnh, TP đang có dịch,
trong đó ưu tiên tiêm chủng
trước cho các đối tượng ở
vùng đang các dịch

Tỉnh, thành phố thuộc vùng
kinh tế trọng điểm hoặc có
thực hiện thí điểm các đề
án phát triển kinh tế của
Chính Phủ

Tỉnh, thành phố có nhiều
khu công nghiệp, cụm công
nghiệp, đông công nhân và
dân cư

Tỉnh, thành phố có biên
giới, giao lưu đi lại lớn, có
cửa khẩu quốc tế

(Theo Quyết định 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế)
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