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BÁO CÁO 

Về việc triển khai công tác tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn              

tỉnh An Giang 

 

 Tình hình dịch bệnh COVID-19 ở An Giang vẫn diễn biến phức tạp, Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh đã tập trung chỉ đạo công tác sàng 

lọc, truy vết, cách ly điều trị; song song đó An Giang xác định chiến lược vaccine 

là giải pháp vừa cấp bách, vừa lâu dài, giúp ngăn ngừa, kiểm soát dịch bệnh 

COVID-19; mục tiêu chung là giảm mắc, giảm tử vong, trong thời gian tới. Với 

dân số đông, An Giang đã đề xuất Bộ Y tế phân bổ vaccine cho tỉnh. 

Căn cứ theo số liều vacxin được Bộ Y tế phân bổ trong thời gian qua An 

Giang đã kịp thời triển khai tiêm ngừa cho nhóm đối tượng theo Nghị Quyết 

21//NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng 

COVID-19;  Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban 

hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022. 

Đồng thời triển khai mở rộng cho nhóm đối tượng cán bộ ngành y tế tư nhân (phòng 

khám, xét nghiệm, y tế tư nhân,…) đang hoạt động và đã nghỉ hưu, nhóm đối tượng 

trên 65 tuổi, nhóm có bệnh nền ngoài cộng đồng, công nhân lao động tại các doanh 

nghiệp,…  

Đến ngày 20/8/2021, tổng số vắc xin được nhận là 192.660 liều. Trong đó: 

Vắc xin AstraZeneca 154.050 liều, Vắc xin Pfizer 5.850 liều, Vắc xin Moderna: 

32.760 liều.  

Trên thực tế An Giang đã triển khai tổ chức tiêm 05 đợt, kết quả tính đến 

ngày 20/08/2021, đã tiêm 148.939 liều, đạt tỷ lệ 80% tiến độ theo lượng vắc xin 

được phân bổ. Cụ thể: 

 + Đợt 1: 20.848 liều mũi 1. 

 + Đợt 2: 31.089 liều, trong đó: 31.034 liều mũi 1, 55 liều mũi 2. 

 + Đợt 3: 44.222 liều, trong đó: 25.347 liều mũi 1, 18.875 liều mũi 2. 

 + Đợt 4: 28.166 liều mũi 1.  

 + Đợt 5: 24.614 liều, trong đó: 13.509 liều mũi 1, 11.105 liều mũi 2. 



 Số còn lại đang tiếp tục tiêm cho mũi 1 và để lại tiếp tục tiêm cho mũi 2 khi 

đến lịch nhắc. 

Đến ngày 20/8/2021, tổng số mũi tiêm đã nhập liệu lên hệ thống Hồ sơ sức 

khoẻ điện tử là 46.486 mũi tiêm. Tuy nhiên, do tiến độ nhập liệu chậm, việc đồng 

bộ dữ liệu giữa các hệ thống chưa đầy đủ, số liệu thể hiện trên Cổng thông tin tiêm 

chủng vaccine COVID-19 của Bộ Y tế chỉ đạt khoảng 22%. Điều này, gây hiểu 

nhầm khi An Giang nằm trong “nhóm 10 tỉnh bị bêu tên vì tiêm vaccine chậm”. 

Để đẩy nhanh tiến độ cập nhật, đồng bộ số lượng tiêm chủng, Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang có Công văn số 870/UBND-KGVX ngày 16/8/2021 về việc cài 

đặt, sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” và nhập liệu đầy đủ thông tin tiêm 

ngừa COVID-19 trên hệ thống “Hồ sơ sức khỏe” phân hệ tiêm chủng COVID-19. 

Theo đó, Sở Y tế phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị triển khai hệ 

thống tiêm chủng, đã triển khai văn bản nêu trên và sẽ đẩy nhanh tiến độ nhập liệu 

tiêm chủng trên địa bàn tỉnh, góp phần thành công chiến dịch tiêm chủng của tỉnh. 

Sở Y tế tỉnh An Giang báo cáo đến Bộ Y tế và UBND tỉnh./. 
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