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Số:            /BC-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

   An Giang, ngày 01 tháng 6 năm 2022 

 

BÁO CÁO  

Kết quả triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 và tình hình sử dụng vắc xin 

phòng COVID-19 của tỉnh An Giang  

 

I. Tình hình nhận và tồn vắc xin  

- Tính đến ngày 30/5/2022, số vắc xin đã phân bổ cho An Giang là: 5.317.690 

liều, trong đó:  

+ Số vắc xin đã nhận về tỉnh là: 5.167.610 liều (số đã thực hiện là: 4.946.384 

liều, số vắc xin hiện đang tồn tại các điểm tiêm trên địa bàn là: 221.226 liều. 

+ Số vắc xin còn gửi lại kho MAY (Viện Pasteur TPHCM) là: 150.080 liều 

(100.080 liều Pfizer, 50.000 liều Vero Cell). 

- Tỷ lệ giải vắc xin (trên số đã nhận về tỉnh): đạt 95,7 % 

II. Kết quả tiêm chủng đến ngày 30/5/2022 

1. Người từ 18 tuổi trở lên (Dân số kế hoạch là: 1.371.622 người) 

- Mũi 1: đạt 100,1% (1.373.186 mũi so với dân số kế hoạch). 

- Mũi cơ bản: đạt 99,3% (1.362.332 mũi so với dân số kế hoạch).  

- Mũi bổ sung: đạt 35% (475.923 mũi/ 1.362.332 người) so với người đã tiêm 

đủ mũi cơ bản. 

- Mũi tăng cường (mũi nhắc lần 1): đạt 35,2% (480.213 mũi/ 1.362.332 

người) so với người đã tiêm đủ mũi cơ bản.  

- Mũi 3 nói chung (mũi bổ sung + mũi tăng cường): đạt 70,2% (956.136 mũi/ 

1.362.332 người) 

2. Trẻ 12 - dưới 18 tuổi (Dân số: 198.826 người) 

- Mũi 1: đạt 105,3% so với kế hoạch (209.407 mũi/ 198.826 trẻ) 

- Mũi 2: đạt 99,6% so với kế hoạch (197.990 mũi/ 198.826 trẻ) 

3. Trẻ 5 - dưới 12 tuổi (Dân số 222.440 trẻ em) 

- Mũi 1: đạt 48,6% so với kế hoạch (108.191 mũi/ 222.440 trẻ). 

- Mũi 2: đạt 2,8% so với kế hoạch (6.155 mũi/ 222.440 trẻ). 

- Tỷ lệ giải vắc xin: 53,03% (108.191mũi/ 204.000 liều) 
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- Hiện đang tiếp tục triển khai tiêm cho trẻ em theo kế hoạch. Dự kiến hoàn 

thành mũi 2 cho trẻ trước khi nghỉ hè. 

4. Kết quả tiêm theo từng địa phương: 

4. 1. Đối tượng từ 18 tuổi trở lên 

Huyện Dân số 
Mũi 1 Đủ mũi cơ bản Mũi bổ sung Mũi nhắc lại 

SL % SL % SL % SL % 

Long Xuyên 198.189 218.746 110,4 206.003 103,9 96.247 46,7 94.127 47,5 

Châu Đốc 74.004 75.969 102,7 71.480 96,6 19.950 27,9 23.099 31,2 

Châu Thành 104.923 109.357 104,2 106.032 101,1 16.223 15,3 56.562 53,9 

Tịnh Biên 76.882 79.588 103,5 78.644 102,3 15.280 19,4 33.404 43,4 

Thoại Sơn 116.940 109.425 93,6 113.539 97,1 38.277 33,7 41.650 35,6 

Chợ Mới 226.148 225.198 99,6 214.051 94,7 74.411 34,8 58.492 25,9 

Châu Phú 152.101 155.268 102,1 144.544 95,0 87.555 60,6 46.799 30,8 

Phú Tân 135.859 122.206 90,0 121.718 89,6 32.472 26,7 32.227 23,7 

Tân Châu 102.994 97.716 94,9 96.695 93,9 42.798 44,3 28.376 27,6 

An Phú 103.517 98.270 94,9 96.009 92,7 32.153 33,5 34.103 32,9 

Tri Tôn 80.065 81.443 101,7 80.083 100,0 20.557 25,7 31.374 39,2 

Cộng 1.371.622 1.373.186 100,1 1.362.332 99,3 475.923 35 480.213 35,2 

 

4.2. Trẻ 12-17 tuổi 

TT Huyện Dân số 
Mũi 1 Mũi 2 

SL % SL % 

1 Long Xuyên 24.790 25.188 101,6 25.566 103,1 

2 Châu Đốc 11.084 11.703 105,6 10.777 97,2 

3 Châu Thành 16.830 16.155 96,0 15.683 93,2 

4 Tịnh Biên 12.817 11.804 92,1 11.105 86,6 

5 Thoại Sơn 16.308 18.903 115,9 17.473 107,1 

6 Chợ Mới 30.466 32.172 105,6 31.036 101,9 

7 Châu Phú 24.118 23.819 98,8 21.243 88,1 

8 Phú Tân 16.206 20.421 126,0 18.542 114,4 

9 Tân Châu 15.024 18.251 121,5 17.321 115,3 

10 An Phú 17.237 16.406 95,2 15.130 87,8 

11 Tri Tôn 13.946 14.585 104,6 14.114 101,2 

Cộng 198.826 209.407 105,3 197.990 99,6 
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III. Hoạt động trọng tâm từ tháng 6/2022 

1. Triển khai hoạt động tiêm mũi tăng cường (nhắc lại lần 1) cho đối tượng từ 

18 tuổi trở lên 

- Dân số mục tiêu thực tế: 1.164.696 người 

- Số mũi tăng cường (nhắc lại lần 1) đã thực hiện: 480.213 mũi 

- Số người còn lại cần tiêm mũi tăng cường (nhắc lại lần 1) là: 684.483 người 

- Số vắc xin An Giang hiện đang có là: 371.306 liều (vắc xin hiện đang tại địa 

phương: 221.226 liều + số còn gửi tại Viện Pasteur: 150.080 liều). 

Đẩy nhanh tiến độ tiêm liều tăng cường (nhắc lại lần 1) và hoàn thành kế 

hoạch trong quý II/2022 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và kịp tiến độ phân 

bổ vắc xin của Bộ Y tế. 

2. Đối với trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi 

Tăng cường tiêm vét cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi (nếu còn đối tượng). 

3. Đối với trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi 

- Tính đến thời điểm hiện nay, An Giang đã nhận được 204.000 liều Moderna 

và Pfizer trẻ em. Số vắc xin này đáp ứng đủ để tiêm mũi 1 cho trẻ em đồng thuận 

tiêm theo kế hoạch. 

- Tiếp tục tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi khi đến lịch và hoàn 

thành kế hoạch tiêm trước khi trẻ nghỉ hè. 

4. Triển khai Kế hoạch tiêm mũi tăng cường lần 2 (mũi nhắc lần 2) 

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 

liều tăng cường lần 2 (nhắc lại lần 2) trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Các sở, ban, ngành các cấp rà soát đối tượng, lập danh sách và báo cáo số 

lượng đối tượng đủ điều kiện tiêm liều tăng cường lần 2 (nhắc lại lần 2). 

- Ngành Y tế đang Xây dựng kế hoạch tiêm mũi tăng cường lần 2 (mũi nhắc 

lần 2) theo hướng dẫn của Bộ Y tế để tham mưu Ủy ban phê duyệt kế hoạch.  

IV. Khó khăn  

- Địa phương vẫn còn tư duy cũ trong cách thức tổ chức tiêm vắc xin phòng 

COVID-19. 

- Trung tâm Y tế chưa thật sự chủ động trong triển khai tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 trong tình hình mới. 
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- Tình hình mới hiện nay không còn rào cản vắc xin trong mọi hoạt động nên 

người dân thờ ơ với việc tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

- Có nhiều tin đồn bất lợi khi tiêm vắc xin mũi tăng cường. Song song đó, 

thông tin truyền thông hằng ngày thì lại đưa tin tình hình dịch bệnh đã kiểm soát 

được, tử vong giảm, ca mắc COVID-19 đều thể nhẹ. Từ đó dẫn đến không muốn 

tiêm các mũi vắc xin tiếp theo. 

- Người dân lựa chọn vắc xin; quan tâm đến hạn sử dụng của vắc xin; không 

đồng thuận với vắc xin gia hạn thời gian sử dụng và vắc xin cận hạn sử dụng.  

- Lơ là với công tác phòng chống dịch bệnh bằng vắc xin, tập trung phát triển 

và phục hồi kinh tế trong tình hình mới. 

V. Các giải pháp đề xuất 

1. Chỉ đạo của Cấp ủy, Chính quyền địa phương 

- Đề nghị lãnh đạo Cấp ủy, Chính quyền các cấp chỉ đạo mạnh mẽ hơn nữa 

việc triển khai tiêm ngừa vắc xin COVID-19 mũi tăng cường cho người từ 18 tuổi 

trở lên đến lịch tiêm chủng, trừ các đối tượng chống chỉ định tiêm, hoàn thành kế 

hoạch tiêm vắc xin mũi tăng cường trên địa bàn trong quý II/2022 theo yêu cầu của 

Chính Phủ.  

- Thông qua các Ban, ngành, đoàn thể tại địa phương (lực lượng ngoài ngành 

Y tế): tổ chức đoàn đến từng nhà theo danh sách đối tượng có lịch tiêm từ Trạm Y 

tế (điểm tiêm) cung cấp để tuyên truyền, vận động, truyền thông về lợi ích của tiêm 

mũi tăng cường vắc xin COVID-19 cho người dân để đồng thuận tiêm.  

- Tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện của từng xã, phường, thị 

trấn để có hướng hỗ trợ kịp thời. 

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế có giải pháp tổ chức tiêm phù hợp với tình hình mới.  

2. Ngành Y tế  

- Các điểm tiêm khẩn trương rà soát các đối tượng từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm 

mũi nhắc lại theo đúng thời gian quy định, từ đó lập danh sách đối tượng đến lịch 

tiêm, thông báo thời gian tiêm để phối hợp các ban, ngành, đoàn thể trong hoạt động 

truyền thông, đưa thông tin đến đối tượng có lịch tiêm mũi nhắc lại được biết. 

- Tổ chức tiêm vắc xin an toàn, khoa học, hiệu quả theo các hướng dẫn đã ban 

hành của Bộ Y tế và thực hiện cập nhật báo cáo kịp thời hằng ngày theo quy định 

trên Hệ thống tiêm chủng; đồng thời báo cáo tiến độ thực hiện về Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh để theo dõi, giám sát, phân bổ kịp thời và bảo đảm đủ vắc xin. 

- Tham mưu lãnh đạo việc phân bổ, sử dụng vắc xin trong quý II/2022.  
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- Theo dõi, giám sát tiến độ tiêm của địa phương để có hướng điều chỉnh 

thích hợp. 

3. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh: 

- Khẩn trương thực hiện Công văn số 530/UBND-KGVX nagy2 20 tháng 5 

năm 2022 về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo chỉ đạo 

của Chính phủ. 

- Sở Công thương và Ban Quản lý Khu kinh tế: 

+ Rà soát công nhân, người lao động tại các công ty, nhà máy, cơ sở sản xuất, 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa tiêm liều tăng cường ( mũi nhắc lại lần 1), lập 

danh sách các đối tượng này và phối hợp với cơ quan y tế tại địa phương để tổ chức 

tiêm mũi tăng cường (mũi nhắc lại lần 1).  

+ Các công ty, nhà máy, cơ sở sản xuất tại khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp phải đảm bảo tất cả công nhân, người lao động đều phải được tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 liều tăng cường (liều nhắc lại lần 1) khi tham gia lao động, làm 

việc; đồng thời lập danh sách đối tượng đã tiêm mũi nhắc lại lần 1 được ít nhất 04 

tháng trở lên để chuẩn bị tiêm liều tăng cường (nhắc lại lần 2) theo quy định. 

- Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp Y tế xây dựng các chuyên mục để 

phát sóng và đưa tin nội dung truyền thông về lợi ích của tiêm ngừa vắc xin 

COVID-19 đối với liều nhắc lại; chủ động trong định hướng dư luận, bảo đảm 

người dân được thông tin đầy đủ, chính xác kịp thời về các biện pháp phòng, chống 

dịch để người dân hiểu, đồng thuận trong tổ chức triển khai thực hiện. 

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-

19 và tình hình sử dụng vắc xin phòng COVID-19 của tỉnh An Giang./. 

 

Nơi nhận:     

- UBND tỉnh; 

- UBND huyện, thị, thành; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Ban QLKKT tỉnh; 

- Sở Công thương; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở, ban, ngành tỉnh; 

- TTYT huyện, thị, thành phố;                                                 

- TTKSBT tỉnh; 

- Lưu: VT, NVY.             

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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