UBND TỈNH AN GIANG
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3982 /SYT-NVY

An Giang, ngày 15 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v cập nhật số đối tượng tiêm vắc
xin COVID-19 từ 18 tuổi trở lên
KHẨN

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố;

Trong thời gian qua, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cùng Sở Y tế và
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã kiểm tra công tác triển khai tiêm vắc xin
phòng COVID-19 tại một số địa phương trong tỉnh. Theo báo cáo của các địa
phương, trong quá trình triển khai ghi nhận tình trạng di biến động dân cư giữa
các tỉnh lân cận và thực tế số đối tượng là người từ 18 tuổi trở lên cần tiêm vắc
xin COVID-19 trên địa bàn đã thay đổi so với đăng ký ban đầu.
Thực hiện Công văn số 2485/VSDTTƯ-TCQG, ngày 09/11/2021 về việc
cập nhật số đối tượng tiêm vắc xin COVID-19 từ 18 tuổi trở lên, Sở Y tế đề
nghị các đơn vị khẩn trương báo cáo theo nội dung như sau: (đính kèm biểu
mẫu báo cáo).
Văn bản báo cáo gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh qua email:
kimngan1109ag@gmail.com trong ngày 17/11/2021.
Quá trình cập nhật, báo cáo cần trao đổi thông tin xin liên hệ: Quách Thị
Thùy Linh số điện thoại: 0919.707096, phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế.
Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung nêu trong
công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND (để biết);
- BGĐ Sở Y tế;
- CDC (thực hiện);
- TTYT cấp huyện (thực hiện);
- Lưu: VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Vân Điền Phương

TỔNG HỢP SỐ ĐỐI TƯỢNG TỪ 18 TUỔI TRỞ LÊN CẦN TIÊM VẮC XIN COVID-19
(kèm Công văn số 3982 /SYT-NVY ngày 15/11/2021 của Sở Y tế)

TT

Địa phương

Dân số từ 18
tuổi trở lên

Số đối tượng từ 18 Số đã tiêm đủ 2
Số đã đi khỏi
tuổi trở lên cần tiêm
mũi vắc xin
tỉnh hoặc có kế Số bệnh nhân dã
vắc xin COVID-19
COVID-19 tại hoạch tiêm ở tỉnh khỏi COVID-19
tại địa phương (*)
tỉnh khác
khác

Số không đồng
ý kiến tiêm vắc
xin

Ghi chú: Dấu (*): Bao gồm các trường hợp sinh sống tại địa phương và trường hợp không sinh sống trong tỉnh An Giang
nhưng làm việc trên địa bàn các huyện. thị xã, thành phố. Không bao gồm số sinh sống tại địa phương đã tiêm 2 mũi vắc xin
COVID-19 tại tỉnh khác, số đã đi khỏi tỉnh hoặc có đăng ký tiêm ở ngoài tỉnh.

