
 
 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số:           /SYT-NVY 

V/v đề xuất nhu cầu vắc xin 

phòng COVID-19 đến tháng 

5/2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

             An Giang, ngày     tháng 4 năm 2022 

  

  Kính gửi:  

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

    - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

 

  Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 trên toàn tỉnh để 

tiêm liều vét và liều nhắc lại đến tháng 5/2022, đồng thời đảm bảo sát với nhu cầu 

thực tế, hạn chế điều chuyển vắc xin qua lại giữa các địa phương và tránh tình 

trạng không sử dụng kịp hạn dùng của vắc xin, Sở Y tế đề nghị Trung tâm Y tế 

huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung sau: 

1. Báo cáo số lượng vắc xin tồn của địa phương (tính đến ngày 04/5/2022) 

không tính lượng vắc xin dùng để tiêm cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi (theo 

phụ lục 1). 

2. Rà soát đối tượng và đề xuất nhu cầu vắc xin đến tháng 5/2022 cho đối 

tượng từ 12 tuổi trở lên chưa tiêm đủ liều cơ bản và đối tượng từ 18 tuổi trở lên 

đủ điều kiện tiêm liều nhắc lại nhưng chưa được tiêm (theo phụ lục 2). 

Báo cáo vắc xin tồn và đề xuất nhu cầu vắc xin gửi về Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh trước 16 giờ ngày 05/5/2022. 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổng hợp báo cáo vắc xin tồn và đề xuất 

nhu cầu vắc xin của huyện, thị, thành phố gửi về phòng Nghiệp vụ Y trước 13 

giờ ngày 06/5/2022. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện nội dung công văn này./. 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- UBND huyện, thị, thành; 

- BGĐ SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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Phụ lục 1 

BÁO CÁO VẮC XIN TỒN (tính đến ngày 04/5/2022) 

(kèm theo Công văn số          /SYT-NVY ngày 27/4/2022 của Sở Y tế) 

 

 

TT Loại vắc xin Số lượng (liều) Hạn sử dụng 

01 AstraZeneca   

02 Pfizer   

03 Moderna   

04 Abdala   

05 Vero Cell   

 Tổng cộng   

 

 

Phụ lục 2 

ĐỀ XUẤT NHU CẦU VẮC XIN ĐẾN THÁNG 5/2022 

(kèm theo Công văn số          /SYT-NVY ngày 27/4/2022 của Sở Y tế) 

 

Nhu cầu vắc xin cho  

đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi 

Nhu cầu vắc xin cho  

đối tượng từ 18 tuổi trở lên 

Mũi 1 Mũi 2 Mũi 1 Mũi 2 Mũi nhắc lại 
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