
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

Số: 3587/SYT-NVY 

V/v báo cáo thực trạng về hệ 

thống dây chuyền lạnh  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

An Giang, ngày 11  tháng  12  năm 2020 

  

Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Bệnh viện công lập và tư nhân có thực hiện tiêm chủng 

dịch vụ trong tỉnh; 

- Phòng Y tế huyện, thị, thành phố; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố; 

- Các cơ sở tiêm chủng dịch vụ tư nhân trên địa bàn tỉnh. 

 

 

Thực hiện Công văn số 6778/BYT-DP ngày 07/12/2020 của Bộ Y tế về 

việc báo cáo thực trạng về hệ thống dây chuyền lạnh; 

Để chủ động cho việc tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vắc xin 

phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam nói chung và tỉnh An Giang nói 

riêng khi được cung ứng; Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện việc rà soát hệ 

thống dây chuyền lạnh tại đơn vị mình và nhập thông tin báo cáo theo các đường 

link cụ thể như sau: 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 

-  Nhập thông tin báo cáo chi tiết tại đường link 

https://forms.gle/rBrpNFnFfSE5vhXQ6 (hướng dẫn chi tiết tại phụ lục 1 kèm 

theo công văn này). 

- Nhập thông tin báo cáo chi tiết tại đường link 

https://forms.gle/RPcdjqACSglybYtFA (hướng dẫn chi tiết tại phụ lục 5 kèm 

theo công văn này). 

2. Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố: nhập thông tin báo cáo chi tiết tại 

đường link http://forms.gle/Us7F44aXG1W5a7h67  (hướng dẫn chi tiết tại phụ 

lục 3 kèm theo công văn này). 

3. Đối với các bệnh viện và cơ sở có thực hiện tiêm chủng dịch vụ tư nhân 

nhập thông tin báo cáo chi tiết tại đường link 

https://forms.gle/DDDccAa2i7zqUPQ76 (hướng dẫn chi tiết tại phụ lục 4 kèm 

theo công văn này). 

4. Đối với các cơ sở tiêm chủng dịch vụ đề nghị Phòng Y tế thông báo 

công văn này đến các cơ sở trên địa bàn quản lý được biết để thực hiện. 

https://forms.gle/rBrpNFnFfSE5vhXQ6
https://forms.gle/RPcdjqACSglybYtFA
http://forms.gle/Us7F44aXG1W5a7h67
https://forms.gle/DDDccAa2i7zqUPQ76


Đề nghị các đơn vị và các cơ sở tiêm chủng dịch vụ triển khai thực hiện 

và báo cáo trước ngày 15/12/2020. Thông tin chi tiết xin liên hệ Cục Y tế dự 

phòng – Phòng Quản lý tiêm chủng và An toàn sinh học, ĐT: 024.38462364, 

Email: tiemchungytdp@gmail.com./.  

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc - Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 
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