
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /SYT-NVY 

V/v thúc đẩy tiến độ thực hiện  

công tác tiêm vắc xin phòng 

COVID-19  

 

An Giang, ngày 06 tháng 10 năm 2021 

Kính gửi:  

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

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

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

 

Căn cứ Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 tỉnh An Giang năm 2021-2022; 

Căn cứ Công văn số 1063/UBND-KGVX, ngày 27/9/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tăng cường đăng ký danh sách tiêm đúng mẫu, đẩy mạnh 

tiến độ nhập liệu khi tiêm  vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang; 

Căn cứ Công văn số 1075/UBND-KGVX, ngày 30/9/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng CPVID-19; 

Trong thời gian từ tháng 10/2021 đến cuối năm 2021, dự kiến số lượng 

vắc xin phân bổ về An Giang sẽ nhiều và dồn dập hơn các đợt vừa qua. Vì vậy 

để đẩy nhanh tiến độ triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung như sau: 

1. Đề nghị UBND huyện/thị xã/thành phố chỉ đạo các xã/phường/thị trấn  

chuẩn bị sẵn sàng danh sách người trong độ tuổi tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 theo biểu mẫu quy định tại Công văn số 870/UBND-KGVX ngày 

16/8/2021 của UBND tỉnh để kịp thời cung cấp danh sách đối tượng được tiêm 

theo từng đợt phân bổ vắc xin từ tỉnh về địa phương. 

Đối với các đối tượng đã tiêm mũi 1 ở các địa phương khác nhưng vì lý 

do giãn cách xã hội, công việc đột xuất,… không về kịp nơi tiêm mũi 1 thì vẫn 

được tiêm mũi 2 theo đúng lịch tiêm tại các điểm tiêm gần nhất. Các đối tượng 

này cũng phải đăng ký theo biểu mẫu quy định tại Công văn số 870/UBND-

KGVX ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh và tổng hợp thành danh sách riêng (mũi 

1 ở địa phương khác) để thuận lợi cho việc nhập dữ liệu lên hệ thống tiêm chủng 

quốc gia. 

Bố trí lực lượng biết sử dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ lực lượng y tế 

nhập dữ liệu thông tin người đã tiêm chủng lên hệ thống tiêm chủng quốc gia. 

Việc nhập liệu thông tin này phải hoàn tất ngay sau mỗi đợt tiêm. 
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2. Đề nghị các đơn vị tổ chức tiêm chủng rà soát cơ sở vật chất kỹ thuật, 

trang thiết bị, nhân lực, đảm bảo duy trì điều kiện bảo quản theo đúng quy định, 

hướng dẫn của nhà sản xuất đối với từng loại vắc xin được tiếp nhận để triển 

khai tiêm vắc xin với số lượng lớn từ nay đến cuối năm 2021; Đẩy nhanh hơn 

nữa tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên (ưu tiên cho các đối 

tượng từ 50 tuổi trở lên) theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của 

Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 và 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 giai đoạn 2021-2022 đảm bảo an 

toàn, hiệu quả theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; Tăng độ bao phủ mũi 1 và 

tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo quy định. 

Chủ động phối hợp với lực lượng hỗ trợ tại địa phương đẩy nhanh tốc độ 

nhập liệu và hoàn chỉnh ngay việc nhập liệu đối tượng tiêm chủng hàng ngày 

lên Hệ thống tiêm chủng vắc xin COVID-19 theo đúng tiến độ tiêm chủng của 

địa phương. Khẩn trương nhập hồi cứu đối tượng đã tiêm chủng nhưng chưa 

được cập nhật thông tin. 

Thông báo trước (ít nhất từ 01 đến 03 ngày) về thời gian, địa điểm và các  

loại giấy tờ cần thiết đến đối tượng được tiêm. Nếu đối tượng được tiêm đến sai 

thời gian và địa điểm đã thông báo, thì cơ sở tiêm chủng được quyền từ chối tiêm. 

Đối tưởng bị từ chối sẽ được sắp xếp tiêm vào đợt tiếp theo. 

3. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ sở 

tiêm tổ chức triển khai tiêm chủng an toàn và báo cáo đầy đủ, kịp thời theo 

đúng qui định. Sẵn sàng tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin theo đúng 

các nguyên tắc GSP, GDP; triển khai các biện pháp theo dõi chặt chẽ, kịp thời 

phát hiện và xử lý khắc phục các sự cố (nếu xảy ra). 

4. Thống nhất sử dụng hệ thống https://hssk.kcb.vn để nhập liệu thông tin 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các 

nội dung nêu trong công văn này, coi công tác tiêm chủng là nhiệm vụ trọng 

tâm, quan trọng trong tình hình hiện nay./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND (để báo cáo); 

- Các BV tuyến tỉnh (để thực hiện); 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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