
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số: 224/SYT-NVY 

V/v đăng ký tiêm vắc xin cúm mùa 

cho nhân viên y tế 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 03  tháng  02  năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

  - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện Quyết định số 5553/QĐ-BYT ngày 25/11/2019 của Bộ Y tế 

ban hành Kế hoạch sử dụng vắc xin cúm mùa cho nhân viên y tế; Công văn số 

1121/DP-TC ngày 12/12/2019 của Cục Y tế dự phòng về việc xây dựng kế 

hoạch triển khai tiêm vắc xin cúm mùa cho nhân viên y tế trong tỉnh;  

Nhằm bảo vệ sức khỏe cho nhân viên y tế trong phòng, chống  cúm mùa 

tại địa bàn toàn tỉnh và hoàn thiện kế hoạch sử dụng vắc xin cúm mùa đề xuất 

về Cục Y tế dự phòng, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung 

sau: 

1. Đối với các bệnh viện: Tổng hợp danh sách cán bộ, nhân viên y tế của đơn 

vị mình đăng ký tiêm vắc xin cúm mùa. Ngoại trừ nhân viên y tế (NVYT) đã tiêm 

vắc xin cúm mùa trong thời gian 01 tháng trước khi triển khai kế hoạch và gửi về 

Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố tại địa phương. Riêng Bệnh viện đa khoa 

Trung tâm An Giang và Bệnh viện Sản - Nhi sẽ đăng ký trực tiếp cho Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Thời hạn đăng ký trước 06/02/2020. 

2. Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố: Tổng hợp danh sách đăng ký của 

các bệnh viện trên địa bàn và danh sách NVYT của đơn vị mình gửi về Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh (Khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm) trước 10/02/2020.  

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Tổng hợp danh sách NVYT các đơn vị 

đăng ký tiêm chủng trong toàn tỉnh; xây dựng kế hoạch tiêm chủng của tỉnh, trình 

Sở Y tế phê duyệt, đồng thời báo cáo về Cục Y tế dự phòng, Dự án TCMR khu 

vực, Dự án TCMR Quốc gia trước ngày 13/02/2020. 

Sở Y tế đề nghị Giám đốc các đơn vị triển khai thực hiện. Qua thời gian nêu 

trên nếu đơn vị nào chưa đăng ký xem như đơn vị đó không đăng ký tiêm vắc xin. 

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ BS. Lê Thị Thanh Phương – Phó Khoa kiểm soát 

bệnh truyền nhiễm – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, ĐT: 0919.569.793./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ - SYT; 

- Lưu: VT, NVY 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Phan Vân Điền Phương 
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