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   Kính gửi: Sở Y tế 

Căn cứ 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.  

Căn cứ Quyết định số 1492/QĐ-VSDTTƯ ngày 10/11/2021 về việc phân bổ 

vắc xin phòng COVID-19 đợt 82. 

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 3972/TTr-SYT ngày 11/11/2021 về 

việc phê duyệt đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 15. Ủy ban nhân dân 

tỉnh phân bổ số lượng vắc xin cho các đối tượng, cụ thể như sau: 

1. Số lượng vắc xin nhận được từ Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh 

STT Loại vắc xin Số lượng (liều) Ghi chú 

1 Vero Cell 99.900 Tiêm nâng mũi 2 theo nhu 

cầu của các địa phương 
 Tổng cộng: 99.900 

2. Với số lượng vắc xin được phân bổ, căn cứ nhu cầu của địa phương để 

tiêm trả mũi 2 theo đúng tiến độ, do vậy vắc xin được phân bổ như sau: 

TT Đơn vị Mũi 2  Ghi chú  

Tổng cộng 99.000 Vắc xin Vero Cell 

được phân bổ đợt 

này chủ yếu Tiêm 

nâng mũi 2 theo 

nhu cầu của các 

địa phương; nhu 

cầu còn lại sẽ tiếp 

tục được phân bổ 

cho địa phương 

sau khi Bộ Y tế 

phân bổ vắc xin 

về tỉnh An Giang 

1 TTYT thành phố Long Xuyên 33.420 

2 TTYT thành phố Châu Đốc 5.450 

3 TTYT Châu Thành 0 

4 TTYT Tịnh Biên 2.790 

5 TTYT Thoại Sơn 10.025 

6 TTYT Chợ Mới 10.900 

7 TTYT Châu Phú 2.935 

8 TTYT Phú Tân 24.840 

9 TTYT Tân Châu 0 

10 TTYT An Phú 0 

11 TTYT Tri Tôn 9.540 
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3. UBND huyện, thị xã, thành phố  

Yêu cầu chính quyền địa phương chỉ đạo các điểm tổ chức tiêm vắc xin phải 

đảm bảo thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19; bố trí 

giãn cách hợp lý giữa những người đến tiêm; tổ chức lịch hẹn tiêm theo giờ, đợt; 

người đến tiêm phải đến đúng giờ hẹn (không đến sớm), đeo khẩu trang, đảm bảo 

nguyên tắc 5K; không để tình trạng tập trung đông người, ùn ứ tại các điểm tiêm 

gây nguy cơ lây nhiễm chéo và lây lan dịch trong cộng đồng. 

4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế hỗ trợ các địa 

phương nhập dữ liệu trong mỗi đợt tiêm phải đảm bảo đồng bộ, đúng tiến độ và 

báo cáo Bộ Y tế theo quy định. 

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT.TU, UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ PCD COVID-19 tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- Phòng: KGVX, TH; 

- Lưu: VT. 

   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

 

   Trần Anh Thư 
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