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Kính gửi: Các đơn vị y tế trực thuộc Sở 

 
Thực hiện Công văn số 1848/BYT-DP ngày 13/4/2022 về việc tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 cho người đã mắc COVID-19 và Công văn số 2007/BYT-

DP ngày 20/4/2022 của Bộ Y tế về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-
19; Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Các đơn vị tổ chức rà soát lại cán bộ, nhân viên tại đơn vị chưa tiêm 
vắc xin hoặc tiêm chưa đầy đủ để tổng hợp báo cáo Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật và Trung tâm Y tế trên địa bàn khẩn trương tiến hành tiêm chủng kịp thời và 
đầy đủ để đạt được hiệu quả phòng bệnh tốt nhất. 

2. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND các 
huyện, thị xã, thành phố: 

-  Tiếp tục tăng cường và quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai tiêm 

chủng mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, vận động người dân tham gia tiêm 
chủng kịp thời và đầy đủ để đạt được hiệu quả phòng bệnh tốt nhất. 

-  Tiếp tục rà soát, lập danh sách trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa tiêm vắc 
xin để tổ chức tiêm và những trẻ đã mắc COVID-19 tiêm vắc xin theo hướng 

dẫn tại Công văn số  1848/BYT-DP ngày 13/4/2022 của Bộ Y tế, Công văn số 
866/SYT-NVY ngày 07/4/2022 của Sở Y tế; 

-  Triển khai tiêm chủng đảm bảo an toàn, khoa học theo các hướng dẫn 
tại Công văn số 947/VSDTTƯ-TCQG ngày 25/4/2022 của Viện Vệ sinh dịch tễ 

Trung ương về tài liệu Hướng dẫn triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng 
COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và Công văn số 1021/SYT-NVY 

ngày 25/4/2022 của Sở Y tế; 
-  Tăng cường chỉ đạo, truyền thông về lợi ích của tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 và tính an toàn của vắc xin; vận động cha mẹ, người giám hộ đưa trẻ 

từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng tích cực tham gia tiêm chủng kịp 
thời và đầy đủ. 

3. Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi và Trung tâm Cấp cứu 115: 
cử cán bộ phối hợp, hỗ trợ các điểm tiêm đảm bảo an toàn tiêm chủng. 

4. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 

-  Hỗ trợ chuyên môn và chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành 

phố tăng tốc, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa 
bàn tỉnh (đặc biệt các lô vắc xin có hạn sử dụng ngày 30/4/2022 và ngày 

8/5/2022); 
-  Chủ động theo dõi cập nhật tình hình tiêm vắc xin hằng ngày và chủ 

động chỉ đạo điều phối vắc xin phù hợp giữa các địa phương để đảm bảo người 



dân trên địa bàn của tỉnh được tiêm vắc xin đầy đủ theo đúng quy định, đồng 
thời không để xảy ra tình trạng vắc xin hết hạn, hủy bỏ vắc xin phòng COVID-

19. 
-  Thực hiện báo cáo kết qảu tiêm chủng và phản ứng sau tiêm chủng theo 

đúng quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đơn vị phản ánh 
bằng văn bản về Sở Y tế xem xét, chỉ đạo kịp thời. 

Yêu cầu Lãnh đạo đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 

(Gửi kèm Công văn số  1848/BYT-DP ngày 13/4/2022 của Bộ Y tế, Công 

văn số 866/SYT-NVY ngày 07/4/2022 và Công văn số 1021/SYT-NVY ngày 
25/4/2022 của Sở Y tế). 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Đ/c Đào Mỹ - PCT UBND tỉnh 
Trưởng BCĐ tiêm vắc xin phòng COVID-19; 
- UBND các H, TX, TP (phối hợp); 
- GĐ, các PGĐ SYT; 
- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Huỳnh Lê Xuân Bích 
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