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SỞ Y TẾ 

 

Số:               /SYT-NVY 
V/v Thông báo tiêm ngừa vắc xin  

phòng COVID-19 (đợt 6 và 7) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
An Giang, ngày       tháng 9  năm 2021 

     Kính gửi: 

- Các Sở, ban ngành tỉnh; 

- UBND huyện, thị, thành phố; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

- Trung tâm Y tế huyện, thi, thành phố. 

 

Thực  hiện theo Kế hoạch số 2539/KH-SYT ngày 23/8/2021 của Sở Y tế An 

Giang về triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 tỉnh 

An Giang, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 

29/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giag năm 2021-2022; 

Thực hiện theo Tờ trình số 2558/TTr-SYT ngày 24/8/2021 của Sở Y tế về 

việc phê duyệt đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh An Giang đợt 6, đã 

được UBND tỉnh phê duyệt đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 6, tại 

Công văn số 943/UBND-KGVX ngày 01/9/2021. 

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị địa điểm tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-

19 và một số nội dung như sau: 

1. Các đơn vị cần ưu tiên cho nhóm đối tượng:  

-  Tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch COVID-19 khi có yêu cầu 

thuộc gồm: Hội Đông Y, Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh và sinh viên Y khoa (theo 

danh sách đính kèm), các trường hợp này tiêm loại vắc xin Pfizer hoặc Moderna để 

thời gian tiêm nâng mũi (mũi 2) ngắn, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia 

chống dịch.  

-  Giáo viên đang thực hiện giảng dạy trên địa bàn quản lý. 

2. Phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên, bà mẹ đang cho con bú, phù hợp với số 

lượng, loại vắc xin được cấp trong từng đợt tiêm chủng. 

Chú ý: Theo Quyết định 3802/QĐ-BYT ngày 10/8/2021 của Bộ Y tế về hướng 

dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, Phụ nữ 

mang thai từ 13 tuần trở lên thuộc nhóm các đối tượng cần thận trọng tiêm chủng. Chỉ 

nên cân nhắc tiêm vắc xin phòng COVID-19 khi lợi ích tiềm năng lớn hơn bất kỳ 

nguy cơ tiềm tàng nào đối với mẹ và thai nhi. Sau khi giải thích nguy cơ/lợi ích, nếu 



đồng ý tiêm chủng, cần chuyển đến tiêm và theo dõi tại cơ sở y tế có khả năng cấp 

cứu sản khoa.  

Phụ nữ có thai và cho con bú chống chỉ định với vắc xin Sputnik V. 

2. Tiếp tục thực hiện tiêm ngừa thuộc nhóm đối tượng theo Thông báo số 

2280/SYT-NVY ngày 05/8/2021 của Sở Y tế về việc thông báo tiêm ngừa vắc xin 

phòng COVID-19 (đợt 4). 

3. Đối với các cơ sở, doanh nghiệp đã đăng ký tại các đơn vị tuyến, 

huyện, thị, thành phố theo Công văn số 2284/SYT-NVY ngày 06/8/2021 của Sở 

Y tế về việc tổng hợp số lượng doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tỉnh đăng ký 

tiêm ngừa phòng COVID-19: 

-  Các Trung tâm Y tế căn cứ vào số loại vắc xin và số lượng vắc xin 

được phân bổ để xây dựng Kế hoạch tham mưu cho Ban Chỉ đạo địa phương 

chọn đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của 

Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; Quyết định số 

3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai 

chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021- 2022; Thông báo Kết luận số 

352/TB-VPUBND ngày 04/9/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về Kết luận của Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư  tại buổi họp về việc triển khai chiến 

dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19  trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021-2022. 

- Tùy theo số lượng vắc xin của Bộ Y tế phân bổ, Sở Y tế kết hợp Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật sẽ phân bổ về địa phương, trường hợp thiếu vắc xin các 

đối tượng còn lại sẽ được tiêm trong các đợt tiếp theo. 

4. Đối với các Tập đoàn, doanh nghiệp đã đăng ký với Sở Công thương, 

Ban Quản lý khu kinh tế (các đơn vị trực thuộc), Sở Y tế sẽ phối hợp với các Sở 

để phân phối vắc xin về địa phương theo danh dách. Đề nghị các Tập đoàn, 

doanh nghiệp liên hệ với Sở Công thương và Ban Quản lý khu kinh tế để được 

hướng dẫn đăng ký tiêm ngừa theo đúng quy định. 

Nay, Sở Y tế thông báo đến các đơn vị được biết và cử cán bộ liên hệ với 

cán bộ đầu mối của các đơn vị phụ trách tiêm ngừa, để được tư vấn tiêm ngừa 

theo danh sách đã đăng ký. 

Cán bộ đầu mối tiêm ngừa của các đơn vị y tế trong tỉnh: 

- Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang:  

Bác sĩ Lời, số điện thoại: 0918.565.764. 

-  Bệnh viện Sản nhi: 

CN. Hoàn, số điện thoại: 0918. 331. 622. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 

Bác sĩ Vân, số điện thoại: 0846.728. 202. 

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



TT Huyện Tên cán bộ Điện thoại 

1 
Long Xuyên 

  

BS. Hạnh 0987.695.363 

DS.Huỳnh Anh 0918.874975 

2 Châu Đốc Ys.Ngân 0987.808483 

3 Châu Thành 
Ys.Tiên 

Bs.Phượng 

0979.346849 

0919.867845 

4 Tịnh Biên Ys.Thúy 0978.083103 

5 Thoại Sơn Ys.Nhật 0966.200045 

6 Chợ Mới Ys.Trinh 0917.427796 

7 Châu Phú Ds. Sách 0985.514140 

8 Phú Tân Ys.Tấn 0918.887850 

9 Tân Châu CN.Mỹ Phụng 0839.414151 

10 An Phú Ys.Thành Phương 0918.370922 

11 
Tri Tôn 

  

Ys.Xây Sol 0983.999203 

Bs.Bảy 0918.008049 

 

Trong thời gian triển khai nếu các sở, ngành và các đơn vị y tế có khó 

khăn, vướng mắc đề nghị thông tin về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y, CN Hạnh) 

để tham mưu Ban Giám đốc giải quyết kịp thời. 

Trân trọng kính chào./. 

  

 

  

 

 

     Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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