
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số:               /SYT-NVY 
V/v triển khai tiêm ngừa vắc xin  

phòng COVID-19 (đợt 9) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
An Giang, ngày       tháng  9  năm 2021 

     Kính gửi: 

- Ban Tôn Giáo tỉnh – Sở Nội vụ; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang; 

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

 

Căn cứ Công văn số 1057/UBND-KGVX ngày 25/9/2021 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 9. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện tiêm ngừa cho các 

nhóm đối tượng cụ thể như sau: 

1. Phụ nữ mang thai từ 13 tuần trở lên. Do hiện nay, Sở Y tế chưa nhận được 

danh sách đăng ký của từng địa phương, vì vậy sẽ phân bổ vắc xin về từng huyện, thị, 

thành phố được tính theo tỷ lệ dân số của từng địa phương. Trước khi triển khai đề 

nghị các địa phương gửi danh sách về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

2. Nhóm đối tượng có bệnh nền, cán bộ hưu trí của các Sở, ngành cấp tỉnh còn 

sót lại từ các đợt trước, giao Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang tổ chức tiêm.  

3. Nhóm người dân hiện đang sinh sống tại địa phương (khóm/ấp) hiện 

đang được đánh giá vùng nguy cơ rất cao, nguy cơ cao; nhóm Đối tượng trên 65 

tuổi, người có bệnh nền hiện đang quản lý tại các địa phương.   

4. Nhóm Giáo viên tiêm mũi 2 và tiếp tục tiêm mũi 1 cho các đối tượng 

còn sót lại do trì hoãn tiêm theo danh sách của Sở Giáo dục & Đào tạo gửi Sở Y 

tế đăng ký tiêm mũi 1. 

5. Nhóm các Chức sắc, Chức việc trong tỉnh thuộc Ban Tôn Giáo tỉnh 

quản lý hiện đang sinh sống tại các địa phương. Đề nghị Ban Tôn giáo cung cấp 

danh sách gửi Sở Y tế tổng hợp và căn cứ theo số lượng phân bổ vắc xin của 

UBND tỉnh, Sở Y tế sẽ phân bổ về các địa phương. 

6. Đối với nhóm tài xế lái xe, tài công của đợt 8, Sở Y tế sẽ phân bổ vắc 

xin về địa phương để tiêm. Đề nghị Sở Giao thông vận tải thông báo và cử cán 

bộ đầu mối từng địa phương chủ động liên hệ với TTYT để đăng ký tiêm theo 

danh sách của Sở Giao thông vận tải gửi về Sở Y tế. 

7.  Các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố:  



- Căn cứ vào số loại vắc xin và số lượng vắc xin được phân bổ để xây 

dựng Kế hoạch tham mưu Ban Lãnh đạo đơn vị/địa phương thông báo, phối hợp 

để triển khai trong thời gian sớm nhất; Đồng thời hướng dẫn các đơn vị, cá nhân 

thực hiện nghiêm túc việc cập nhập thông tin đã đăng ký trước khi tiêm ngừa.  

- Thực hiện nghiêm túc tiêm ngừa theo danh sách của các đơn vị đã đăng ký từ 

Sở Y tế gửi về, sau khi Sở Y tế đã thống nhất số lượng vắc xin với CDC sẽ phân bổ về 

các địa phương; không sử dụng số lượng vắc xin này để tiêm cho đối tượng khác.  

- Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo hằng ngày đúng quy định về Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật. 

8. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật căn cứ theo Công văn số 1057/UBND-

KGVX ngày 25/9/2021 của UBND tỉnh để phân bổ về các đơn vị, địa phương. 

Riêng đối với 972 liều vắc xin AstraZenaca của UBND tỉnh giao cho CDC quản lý 

sẽ phân bổ khi có ý kiến của Sở Y tế. 

Đề nghị các đơn vị phối hợp, triển khai thực hiện./. 

  

 

  

 

 

     Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- BGĐ Sở Y tế; 

- UBND huyện, thị, thành phố; 

- TT.KSBT; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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