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     Kính gửi: 

- Sở, ban ngành tỉnh; 

- Ban Quản lý khu kinh tế; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

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

 

Căn cứ Công điện số 1599/CĐ-BYT ngày 15/10/2021 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; 

Căn cứ Công văn số 1173/UBND-KGVX ngày 16/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng 

COVID-19; 

Căn cứ Công văn số 1216/UBND-KGVX ngày 23/10/2021 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 (đợt 11). 

Nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm ngừa phòng COVID-19, đảm bảo an toàn tiêm 

chủng, thực hiện tốt trong phòng chống dịch theo Chỉ đạo Chính phủ, Bộ Y tế và 

UBND tỉnh, Sở Y tế đề nghị các đơn vị phối hợp với cơ sở y tế các tuyến triển khai 

thực hiện tiêm ngừa cho các nhóm đối tượng theo Công văn đã được UBND tỉnh 

phê duyệt (kèm Công văn số 1216/UBND-KGVX ngày23./10/2021); Đồng thời cần 

chú ý và thực hiện các nội dung cụ thể như sau:     

1. Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố: 

- Xây dựng kế hoạch tham mưu UBND địa phương phối hợp với ban, ngành 

đoàn thể tổ chức tiêm ngay và đúng đối tượng với số liều vắc xin được phân bổ. 

- Ủy ban nhân dân địa phương chỉ đạo việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, 

cập nhật thông tin đối tượng tiêm ngừa kịp thời trên phần mềm hệ thống theo quy 

định. Nếu địa phương nào không tổ chức tiêm nhanh và kịp thời sẽ chịu trách 

nhiệm trước UBND tỉnh.  

-  Đảm bảo thực hiện tiêm đầy đủ cho các Nhóm đối tượng theo danh sách 

đã được UBND tỉnh phê duyệt (kèm danh sách chi tiết đăng ký của từng địa 

phương và các đơn vị trực thuộc của các sở, ngành đã đăng ký gửi về Sở Y tế), 

đồng thời hỗ trợ tiêm cho các đối tượng ngoài tỉnh khi đang làm việc, học tập trên 

địa bàn tỉnh hoặc đang trong các khu phong tỏa không về các tỉnh khác được. 

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn về việc đảm 

bảo an toàn tiêm chủng, tổ chức buổi tiêm phải phân bố thời gian hợp lý, địa điểm 



tiêm phù hợp với số lượng đối tượng được mời, tránh tập trung đông người; tuyên 

truyền việc thực hiện 5K và thực hiện tốt phòng, chống dịch COVID-19 trong suốt 

thời gian tổ chức tiêm. 

- Tổ chức tiêm cho các nhóm đối tượng của từng loại vắc xin như sau: 

+ Loại vắc xin Pfizer: Ưu tiên cho đối tượng nâng mũi 2; sau đó sẽ tiêm 

mũi 1 cho các đối tượng người trên 65 tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai 

trên 13 tuần và phụ nữ đang cho con bú. 

+ Loại vắc xin Astrazenca: Thực hiện nâng mũi 2. 

+ Loại vắc xin Abdala: Nhóm từ 19 tuổi đến 65 tuổi. Lịch tiêm: 3 mũi, 

cách nhau 14 ngày (0, 14, 28 ngày). 

+ Loại vắc xin Vero Cell: Nhóm từ 18 tuổi trở lên. 

- Thông báo đến các tổ chức, cá nhân để được phối hợp và tổ chức tiêm 

ngừa cho từng Nhóm đối tượng theo từng loại vắc xin đã được UBND tỉnh phê 

duyệt của đợt 11. 

- Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo hằng ngày đúng quy định về Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật. 

2. Đối với các Sở, ngành cấp tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế: Đề nghị thông 

báo đến các đơn vị trực thuộc đã đăng ký danh sách khẩn trương phối hợp với các 

cơ sở tiêm ngừa trên địa bàn nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng.  

Cán bộ đầu mối liên hệ các Sở, ngành tỉnh của các đơn vị trực thuộc: 

- Sở Xây dựng: Anh Hưng, số điện thoại: 0918 000 443. 

- Ban quản lý công trình GT và nông nghiệp: Anh Tín, ĐT: 0796 929 868. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT: Anh Tâm, ĐT: 0919 199 392. 

- Sở Giao thông – Vận Tải: Anh Chánh, ĐT: 0989 119 899. 

- Ban Quản lý khu kinh tế: Cô Thanh, ĐT: 0949 588 992. 

- Đại Học An Giang: Cô Linh, ĐT: 0939.123 133. 

- Trường Cao đẳng Y tế An Giang: Thầy Hồ, ĐT: 0913 848 997. 

- Sở Công Thương: Cô Mnh, ĐT: 0355 212 305.  

Cán bộ đầu mối tiêm ngừa của các đơn vị y tế trong tỉnh: 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 

Bác sĩ Hồng Vân, số điện thoại: 0846.728. 202. 

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

TT Huyện Tên cán bộ Điện thoại 

1 
Long Xuyên 

  

BS. Hạnh 0987.695.363 

DS.Huỳnh Anh 0918.874975 



2 Châu Đốc Ys.Ngân 0987.808483 

3 Châu Thành 
Ys.Tiên 

Bs.Phượng 

0979.346849 

0919.867845 

4 Tịnh Biên Ys.Thúy 0978.083103 

5 Thoại Sơn Ys.Nhật 0966.200045 

6 Chợ Mới Ys.Trinh 0917.427796 

7 Châu Phú Ds. Sách 0985.514140 

8 Phú Tân Ys.Tấn 0918.887850 

9 Tân Châu CN.Mỹ Phụng 0839.414151 

10 An Phú Ys.Thành Phương 0918.370922 

11 
Tri Tôn 

  

Ys.Xây Sol 0983.999203 

Bs.Bảy 0918.008049 

 

Đề nghị các đơn vị phối hợp, triển khai thực hiện./. 

  

 

  

 

 

     Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- BGĐ Sở Y tế; 

- TT.KSBT; 

- Lưu: VT, NVY. 

(Kèm bảng phân bổ vắc xin của CDC) 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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