
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 đăng ký tiêm ngừa vắc xin 

Vero Cell  

      An Giang, ngày       tháng 10  năm 2021 

 

Kính gửi:   

- Sở Công thương; 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Ban Quản lý khu kinh tế; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố. 

 
 

Căn cứ Quyết định số 1210/QĐ-VSDTTƯ ngày 04/10/2021 của Viện Vệ 

sinh Dịch tễ Trung ương về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 56. 

Trong đó tỉnh An Giang được phân bổ với số lượng 1.000.000 liều loại vắc xin 

Vero Cell do tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc sản xuất. 

Căn cứ theo số lượng vắc xin nêu trên và để triển khai tiêm ngừa có hiệu 

quả trong toàn tỉnh đạt tỷ lệ theo quy định của Bộ Y tế, Sở  Y tế đề nghị các đơn 

vị, địa phương rà soát đăng ký số lượng vắc xin tiêm ngừa gồm các đối tượng 

trong các cơ sở, doanh nghiệp, công nghiệp, các tiểu thương, chợ,…nhóm từ 18 

tuổi trở lên (tính theo đủ ngày, tháng, năm sinh) chưa tiêm ngừa vắc xin thuộc 

đơn vị, địa phương mình quản lý gửi về Sở Y tế trước ngày 11/10/2021 theo địa 

chỉ: thhanh02@angiang.gov.vn. để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn 

vị liên hệ qua số điện thoại: 0919 272 830 (CN Hạnh – Phòng Nghiệp vụ Y – 

Sở Y tế) để tham mưu Ban Giám đốc giải quyết kịp thời. 

Trân trọng kính chào./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- BGĐ – SYT;  

- Lưu: VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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