UBND TỈNH AN GIANG
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3365/SYT-NVY

An Giang, ngày 12 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v nhu cầu vắc xin phòng
COVID-19 tháng 10-12/2021 và
xây dựng kế hoạch năm 2022

Kính gửi:
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
Thực hiện Công văn số 5428/VPUBND-KGVX, ngày 12/10/2021 về việc
nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 tháng 10-12/2021 và xây dựng Kế hoạch năm
2022, trong đó giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn
trương triển khai các nội dung về nhu cầu vắc xin trong thời gian tới và kế hoạch
cho năm 2022. Để tổng hợp đề xuất nhu cầu vắc xin của người dân trên toàn tỉnh
An Giang, Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung sau:
1. Đề nghị UBND huyện, thị, thành phố chủ trì rà soát, thống kê số lượng
trẻ em trên địa bàn theo nhóm tuổi (từ 3 tuổi đến < 12 tuổi; từ 12 tuổi đến < 17
tuổi và từ 17 tuổi đến < 18 tuổi) và đề xuất nhu cầu sử dụng vắc xin cho những
nhóm tuổi này (theo biểu mẫu 1 đính kèm).
2. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đề xuất nhu cầu sử dụng vắc xin
trong tháng 10-12/2021 cho người từ 18 tuổi trở lên (theo biểu mẫu 2 đính kèm).
Xây dựng kế hoạch sử dụng vắc xin năm 2022 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên và
tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4 cho người lớn đã tiêm đủ liều vắc xin.
Kết quả tổng hợp gửi về phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế; Email:
thilinhag@yahoo.com.vn , số điện thoại: 0919.70796, chuyên viên Quách Thị
Thùy Linh, chậm nhất trước 17 giờ ngày 15/10/2021.
Đây là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, kính đề nghị lãnh đạo các đơn vị
chỉ đạo thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND (để báo cáo);
- Các BV tuyến tỉnh (để biết);
- BGĐ Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.
(đính kèm biểu mẫu)
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