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xin phòng COVID-19  

 

     An Giang, ngày 25 tháng 11 năm 2021 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

 

Căn cứ Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 tỉnh An Giang năm 2021-2022.  

Tính đến ngày 21/11/2021, toàn tỉnh có 1.317.637 người từ 18 tuổi trở lên 

đã tiêm mũi 1 vắc xin phòng COVID-19. So với ước dân số toàn tỉnh từ 18 tuổi 

trở lên là 1.406.127 người thì An Giang còn khoảng 88.490 người từ 18 tuổi trở 

lên chưa được tiếp cận với vắc xin phòng COVID-19. 

Trong tuần qua trường hợp tử vong do COVID-19 có chiều hướng tăng 

cao, đến ngày 24/11/202 toàn tỉnh có 327 trường hợp tử vong do COVID-19. 

Qua phân tích số liệu tử vong, số người chưa tiêm vắc xin COVID-19 chiếm tỷ 

lệ trên 95%. Để tăng độ bao phủ vắc xin cho toàn dân nhằm hạn chế việc tử 

vong cho người mắc COVID-19, Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo rà soát, đôn đốc, đẩy 

nhanh việc tổ chức tiêm vét mũi 1 vắc xin phòng COVID-19 cho người từ 18 

tuổi trở lên chưa được tiếp cận vắc xin. Đặc biệt quan tâm người có nguy cơ cao 

như: người lớn tuổi, người khó di chuyển, người bệnh nền, đối với nhóm người 

nguy cơ cao này có thể tổ chức tiêm lưu động, tạo điều kiện thuận lợi nhất để 

mọi người sớm được tiêm vắc xin. 

2. Đề nghị Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố tham mưu Ủy ban nhân 

dân thành lập tổ tiêm ngừa lưu động, đảm bảo an toàn trong tiêm chủng, đẩy 

nhanh tốc độ tiêm vét mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiếp tục triển khai 

tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi theo kế hoạch. 

Lưu ý: vắc xin Vero Cell chỉ để tiêm trả mũi 2 và Abdala chỉ để tiêm trả 

mũi cho đủ liều 3 mũi. Hai loại vắc xin này không triển khai tiêm mũi 1 mới. 
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3. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo dõi, đôn đốc các đơn vị 

triển khai hoạt động tiêm chủng và báo cáo đầy đủ, kịp thời theo đúng qui định. 

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh nhằm bảo vệ sức khỏe người dân trong tình hình dịch bệnh còn đang diễn 

biến phức tạp. Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các 

nội dung nêu trong công văn này. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND (để biết); 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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