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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  1966  /UBND-VX 

V/v phân bổ vật tư, vắc xin 

Pfizer, Moderna phòng 

COVID-19 (đợt 46, 47) 

Tuy Phong, ngày  02 tháng 8 năm 2022 

 

 

Kính gửi: 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Phòng Giáo dục & Đào tạo; 

- Phòng Văn hóa & Thông tin; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Trung tâm VH-TT&TTTH huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các trường: THPT Tuy Phong, THPT Hòa Đa. 

 

Căn cứ Công văn số 806/KSBT ngày 29/7/2022 của Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh về cấp vật tư, vắn xin phòng COVID-19 đợt 46 và 47; 

Để tiếp tục triển khai tiêm đủ liều cơ bản, liều bổ sung, liều nhắc lại cho người 

dân trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau: 

1. Phân bổ vắc xin 

- Phân bổ cho các xã, thị trấn và Tổ tiêm chủng thuộc Trung tâm Y tế huyện: 

+ Vắc xin Pfizer đợt 46: Tiêm mũi 3 cho trẻ 12-17 tuổi và liều cơ bản, liều bổ 

sung, liều nhắc lại (lần 1, lần 2) cho người dân từ 18 tuổi trở lên; 

+ Vắc xin Pfizer đợt 47: Tiêm liều cơ bản cho trẻ 5-11 tuổi; 

+ Vắc xin Moderna đợt 47: Tiêm mũi 2 cho trẻ 5-11 tuổi đã tiêm mũi 1 vắc 

xin Moderna. 

- Số lượng phân bổ cụ thể như sau: 

S 

T

T 

Đơn vị/ 

địa phương 

Số lượng phân bổ 

Vắc xin 

Pfizer 

(đợt 46) 

Vắc xin 

Pfizer 

(đợt 47) 

Vắc xin 

Moderna 

(đợt 47) 

BFS 
(ống) 

Bơm kim 

tiêm 

0,3ml 

(cái) 

Bơm kim 

tiêm 1ml 

(cái) 

Bơm kim 

tiêm 2/3ml 

(cái) 

Hộp 

an toàn 

(hộp) 

1 Liên Hương 1.080  100 160 1.000 400 160 15 

2 Phan Rí Cửa 1.080  100 160 1.000 400 160 15 

3 Chí Công 660  100 100 600 300 100 10 

4 Hòa Minh 300  60 50 300 100 50 5 

5 Vĩnh Hảo 300  100 50 300 200 50 6 

6 Phước Thể 420  60 70 500 200 70 7 

7 Phú Lạc 300  60 50 300 200 50 5 

* 
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8 Vĩnh Tân 300  60 50 300 200 50 5 

9 Phong Phú 300  60 50 300 200 50 5 

10 Bình Thạnh 120  0 20 200 0 20 3 

11 Phan Dũng 60  0 10 100 0 10 1 

12 Trung tâm Y tế 270 1.500 300 245 800 600 330 29 

Tổng cộng 5.190 1.500 1.000 965 5.700 2.800 1.100 106 

* Lưu ý: Đối với trẻ 5-17 tuổi, phải đảm bảo tiêm cùng loại vắc xin với các 

mũi trước đó. 

2. Thời gian triển khai 

Từ ngày 02/8/2022 đến hết ngày 31/8/2022. 

3. Địa điểm tiêm 

Do Trung tâm Y tế huyện và các Trạm y tế xã, thị trấn, Phòng khám đa khoa 

Phan Rí Cửa bố trí. 

4. Thủ tục tiêm 

Yêu cầu đối tượng được tiêm đem theo các giấy tờ cần thiết: Phiếu xác nhận 

tiêm mũi trước đó và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân khi đến điểm tiêm. 

Riêng đối với trẻ 5-17 tuổi, sử dụng mã định danh nếu chưa có Căn cước công 

dân và phải có thêm phiếu đồng ý tiêm chủng của cha/mẹ hoặc người giám hộ của trẻ. 

5. Phân công thực hiện 

5.1. Trung tâm Y tế huyện 

- Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện, 

Phòng Giáo dục & Đào tạo UBND các xã, thị trấn và Trường THPT Tuy Phong, 

Trường THPT Hòa Đa tổ chức triển khai tiêm liều cơ bản, liều bổ sung, liều nhắc lại 

đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, công nhân tại các xí nghiệp, 

nhà máy, doanh nghiệp và mũi 3 cho học sinh trong độ tuổi 12-17, liều cơ bản cho trẻ 

5-11 tuổi; phải có thông báo mời tiêm cụ thể về thời gian, địa điểm. 

- Theo dõi tiến độ tiêm để phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện 

tham mưu Tổ Chỉ đạo tiêm vắc xin phòng COVID-19 huyện điều chuyển vắc xin phù 

hợp với tình hình thực tế. 

- Theo số lượng vắc xin được phân bổ, đến hết ngày 31/8/2022, Phó Giám 

đốc phụ trách Trung tâm Y tế huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện 

nếu để vắc xin tồn, hết hạn dùng. 

5.2. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

Phối hợp Trung tâm Y tế huyện theo dõi, tham mưu Tổ Chỉ đạo tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung Công văn này; báo cáo 

kết quả hàng ngày, định kỳ và đột xuất kết quả triển khai. 

5.3. Phòng Giáo dục & Đào tạo, Trường THPT Tuy Phong và Trường 

THPT Hòa Đa 

- Chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tham gia tiêm đủ liều vắc xin. 
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- Tiếp tục triển khai tốt Công văn số 1903/UBND-VX ngày 27/7/2022 của 

UBND huyện. 

- Phối hợp tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh tham gia tiêm chủng 

đầy đủ các liều theo hướng dẫn của Bộ Y tế thông qua hoạt động tuyển sinh tại các 

trường. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện để sắp xếp lịch tiêm cho học sinh các 

trường; thông báo cho học sinh, phụ huynh và hướng dẫn phụ huynh đọc kỹ thông tin, 

ký vào phiếu đồng ý tiêm chủng, lưu ý cầm theo khi đưa trẻ đi tiêm để bổ sung hồ sơ 

tiêm chủng. 

- Theo lịch tiêm do Trung tâm Y tế huyện thông báo, chỉ đạo các trường cử tối 

thiểu 04 giáo viên (trong đó có đại diện Ban Giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm) đến các 

điểm tiêm để phối hợp với lực lượng y tế phân luồng, giãn cách, hướng dẫn và thực 

hiện việc nhập liệu. 

- Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo và Hiệu trưởng các Trường: THPT 

Tuy Phong, THPT Hòa Đa chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu 

không tích cực tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh và phối hợp với Trung 

tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn trong tổ chức tiêm chủng cho học sinh. 

5.4. Phòng Văn hóa & Thông tin, Trung tâm VH-TT&TTTH huyện 

- Phối hợp Trung tâm Y tế huyện và các xã, thị trấn thông báo lịch tiêm vắc 

xin đến người dân được biết, thực hiện. 

- Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về lợi ích 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, các sự cố bất lợi sau tiêm, khuyến cáo người 

dân tích cực tham gia tiêm chủng phòng COVID-19. 

5.5. UBND các xã, thị trấn 

- Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai tiêm liều cơ bản, liều bổ sung, liều nhắc 

lại đối với người dân từ 18 tuổi trở lên, mũi 3 cho trẻ 12-17 tuổi và liều cơ bản cho trẻ 

5-11 tuổi trên địa bàn quản lý. 

- Phối hợp tuyên truyền, vận động người dân, công nhân, người lao động tham 

gia tiêm chủng đầy đủ các liều theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế thông qua hoạt 

động chi trả chính sách hỗ trợ trong phòng, chống dịch COVID-19 và làm việc với các 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng trên địa bàn. 

- Sắp xếp lịch và thông báo cho đối tượng tiêm biết, đến tiêm đúng thời gian, 

địa điểm để đảm bảo không tập trung quá đông trong cùng một thời điểm; hướng dẫn 

cha/mẹ hoặc người giám hộ của trẻ đọc kỹ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tiêm chủng. 

Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình thực hiện 

tiêm chủng. 

- Bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống dịch tại các điểm tiêm 

trên địa bàn. 

- Theo số lượng vắc xin được phân bổ, đến hết ngày 31/8/2022, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để vắc 

xin tồn, hết hạn dùng. 
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Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu trên và Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn phối hợp nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT/UBND huyện (Đ/c H.Sơn); 

- Tổ Chỉ đạo Tiêm vắc xin phòng COVID-19; 

- Phòng Nội vụ; 

- Đảng ủy các xã, thị trấn; 

- Chánh, PVP/HĐ&UB huyện (Đ/c Hậu); 

- Lưu: VT, VX. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Hồng Sơn 
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