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Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Bệnh viện đa khoa công lập và tư nhân trong tỉnh; 

- Bệnh viện Tim mạch An Giang; 

- Bệnh viện Sản nhi An Giang; 

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

  

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã triển khai tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh, theo đó các địa 

phương, đơn vị cũng đã nhận và thực hiện theo số lượng phân bổ vắc xin từ Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC). Tuy nhiên, theo thông tin từ CDC tính đến thời 

điểm hiện tại, việc báo cáo kết quả tiêm và báo cáo sử dụng vắc xin phòng 

COVID-19 hằng ngày của các đơn vị chưa thực hiện tốt, nhiều địa phương không 

báo cáo hoặc báo cáo không đúng số lượng vắc xin đã thực hiện. 

Để đánh giá chính xác tiến độ tiêm phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh đồng 

thời quản lý vắc xin được tốt hơn, kịp thời điều phối vắc xin giữa các đơn vị trong 

tỉnh nhằm sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí nguồn vắc xin phòng COVID-19, Sở 

Y tế đề nghị các đơn vị có triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong tỉnh 

thực hiện nghiêm túc các nội dung cụ thể như sau: 

1. Báo cáo kết quả, tình hình sử dụng và số lượng tồn vắc xin phòng COVID-

19 hằng ngày về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật theo quy định. 

- Mốc cắt báo cáo ngày: Tính từ 11 giờ 00 phút của ngày hôm trước đến 11 

giờ 00 phút của ngày hôm sau. 

- Thời gian báo cáo ngày:  

+ Đối với tuyến xã: Báo cáo gửi về Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố 

(TTYT huyện) trước 14 giờ 00 phút; 

+ Đối với TTYT huyện: Báo cáo gửi về CDC trước 15 giờ 00 phút;  

+ Đối với các bệnh viện (cơ sở có tổ chức tiêm ngừa): Trước khi tổ chức 

tiêm ngừa phải có Kế hoạch cụ thể (số lượng vắc xin cần sử dụng, thời gian triển 

khai, thời gian kết thúc) gửi về CDC, đồng thời khi triển khai tiêm phải báo về 

CDC để biết và thực hiện báo cáo gửi về CDC trước 15 giờ 00 phút (hạn chót 

báo cáo sau 01 ngày khi kết thúc đợt tiêm theo kế hoạch);  
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+ Đối với CDC: Báo cáo gửi về Sở Y tế trước 16 giờ 00 phút để tổng hợp 

báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh.  

2. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật theo dõi, kiểm tra việc báo cáo của các 

đơn vị, đồng thời báo cáo về Sở Y tế hằng ngày để có chỉ đạo kịp thời. 

3. Thời gian thực hiện báo cáo: Bắt đầu từ ngày 12/8/2022 

Lưu ý: Thực hiện báo cáo này sẽ được tính vào bảng điểm chấm thi đua của 

các đơn vị hằng năm. Sở Y tế sẽ phản hồi báo cáo hằng ngày về các đơn vị để biết 

và theo dõi trong thời gian thực hiện. 

Đề nghị Giám đốc các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và phân công cán bộ 

thực hiện nghiêm túc theo công văn này./.  

 

 

 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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