
             UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
 

Số:             /SYT-NVY 
V/v kiểm tra, hướng dẫn, giám sát 

công tác bảo quản, sử dụng vắc xin 

phòng COVID-19 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày       tháng  5   năm 2022 

   

Kính gửi:   

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Bệnh viện Sản nhi An Giang; 

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

 

Căn cứ Công văn số 1576/PAS-KSBT ngày 22/4/2022 của Viện Pasteur 

TP. Hồ Chí Minh về việc kiểm tra, hướng dẫn, giám sát công tác bảo quản, sử 

dụng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. 

 Để chuẩn bị cho Đoàn kiểm tra của Viện Pasteur, Sở Y tế thông báo đến 

các đơn vị được biết và cử cán bộ tiếp Đoàn theo thời gian và địa điểm như sau:  

1. Thành phần: 

- Tuyến tỉnh:  

+ Sở Y tế: Đại diện Ban Giám đốc, Phòng Nghiệp vụ Y. 

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Đại diện Lãnh đạo, cán bộ phụ trách tiêm 

chủng phòng COVID-19, cán bộ quản lý vắc xin phòng COVID-19. 

+ Bệnh viện Sản nhi An Giang: Đại diện Lãnh đạo, cán bộ phụ trách tiêm 

chủng phòng COVID-19, cán bộ quản lý vắc xin phòng COVID-19.  

- Tuyến huyện, thị, thành phố: 

+ Trung tâm Y tế: Đại diện Lãnh đạo, cán bộ phụ trách tiêm chủng phòng 

COVID-19, cán bộ quản lý vắc xin phòng COVID-19. 

+ Trạm Y tế xã, phường, thị trấn: Trưởng trạm Y tế, cán bộ phụ trách tiêm 

chủng phòng COVID-19. 

2. Thời gian: 02 ngày, từ ngày 09 - 10/5/2022. 

3. Nội dung giám sát: Kiểm tra, hướng dẫn, giám sát công tác bảo quản, 

sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. 

4. Địa điểm giám sát:   

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Bệnh viện: 01 đơn vị có tổ chức tiêm chủng phòng COVID-19;  

- Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố: 01 đơn vị; 

- Trạm Y tế xã, phường, thị trấn: 01 đơn vị. 
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Lưu ý: Do Đoàn kiểm tra không có thông báo cụ thể về thời gian và địa 

điểm giám sát của Trung tâm Y tế và Trạm Y tế nào, nên đề nghị các đơn vị 

theo tinh thần công văn này để chuẩn bị và phân công cán bộ tiếp Đoàn. 

Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật liên hệ Đoàn kiểm tra của Viện Pasteur 

để tham mưu Sở Y tế và thông báo đến các đơn vị được biết.  

Nhận được công văn này, Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

 
 

 

      Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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