
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRUNG TÂM Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ CAO LÃNH  

Số:        /TTYT 
V/v phân bổ vắc xin AstraZeneca đợt 38 

và vắc xin tồn  

TP. Cao Lãnh, ngày     tháng 01 năm 2022 

 Kính gửi: 
 

- Lãnh đạo khoa Kiểm soát bệnh tật & HIV/AIDS; 

- Lãnh đạo khoa Khám bệnh; 

- Lãnh đạo khoa Dược – Vật tư Y tế; 

- Lãnh đạo phòng Tổ chức Hành chính; 

- Lãnh đạo Trạm Y tế 15 xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 5831/SYT-NVY ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Sở 

Y tế Tỉnh Đồng Tháp về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ 

sung, liều nhắc lại giai đoạn 2021-2022. 

Thực hiện Công văn số 24/TTDQLĐPVX ngày 07 tháng 01 năm 2022 của 

Tổ theo dõi quản lý điều phối vắc xin thành phố Cao Lãnh, về việc phân bổ vắc 

xin AstraZeneca đợt 38. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đề nghị lãnh đạo các đơn vị trực thuộc 

triển khai thực hiện như sau: 

1. Trạm Y tế xã, phường:  

- Rà soát, cập nhật thông tin, huy động lực lượng, tổ chức tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 cho các đối tượng: 

+ Tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm và đã tới hạn 

trả mũi 2 trên địa bàn. 

+ Tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn 

theo đúng hướng dẫn về tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại (ưu tiên cho người trên 

50 tuổi có bệnh nền, suy giảm miễn dịch....và ưu tiên cho người chưa đủ liều cơ 

bản (mũi 1- mũi 2). 

- Tiếp nhận vắc xin từ khoa Dược - Vật tư Y tế, bảo quản vắc xin và tổ chức 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng đã nêu trên (Phụ lục 1, 2). 

- Cập nhật thông tin các đối tượng được tiêm tại địa chỉ: 

https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn và thực hiện báo cáo kết quả tiêm theo quy 

định.  

- Thực hiện báo cáo việc tiêm vắc xin đợt 38 theo mẫu báo cáo ngày tiêm 

chủng vắc xin phòng Covid-19. Báo cáo kết thúc tiêm vắc xin đợt 38 và vắc xin 

tồn vào ngày 12/01/2022 (không báo cáo mũi tiêm vắc xin tồn vào báo cáo vắc xin 

đợt 38).  

2. Khoa Dược - Vật tư Y tế: cấp phát vắc xin theo số lượng phân bổ (đính 

kèm phụ lục 1, 2) để các đơn vị thực hiện tiêm. 



3. Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS:  

- Theo dõi kết quả tiêm, tổng hợp số liệu và báo cáo kết quả thực hiện về 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố.  

- Đôn đốc, hướng dẫn các điểm tiêm trong thời gian tổ chức tiêm vắc xin; 

đồng thời tổ chức đội tiêm theo số lượng phân bổ (phụ lục 2).  

4. Khoa Khám bệnh: bố trí nhân lực Tổ trực cấp cứu. 

5. Phòng Tổ chức Hành chính: bố trí xe cấp cứu trực trong các ngày tổ chức 

tiêm vắc xin. 

6. Thời gian thực hiện: 

- Thực hiện tiêm vắc xin đợt 38 và vắc xin tồn trong vòng 03 ngày (Bắt đầu 

08/01/2022-10/01/2022). 

- Tổ chức tiêm vét vào ngày 11/01/2022. Khẩn trương rà soát đối tượng, ưu 

tiêm đối tượng cần tiêm mũi bổ sung (mũi bổ sung cách mũi cuối cùng của liều cơ 

bản đủ 28 ngày) trước. Sau đó thực hiện tiêm đối tượng cần tiêm mũi nhắc lại khi 

đủ thời gian qui định (mũi 3 cách mũi 2 đủ 3 tháng). 

* Lưu ý:  

- Vắc xin đợt 38: cần sử dụng dứt điểm theo thời gian quy định.  

- Vắc xin tồn: thực hiện song song với Astrazeneca đợt 38, đảm bảo đúng 

đối tượng, đúng vắc xin được phép tiêm bổ sung hoặc nhắc lại theo hướng dẫn của 

Bộ Y tế trong việc kết hợp vắc xin. 

- Các đơn vị có nhu cầu sử dụng vắc xin nhiều hơn số lượng phân phối đợt 

38 thì gửi đề nghị cấp thêm về Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS để trình 

ban Giám đốc xem xét cấp bổ sung. 

- Các đơn vị sử dụng còn dư khẩn trương trả lại khoa Dược xin ý kiến điều 

chuyển nơi có nhu cầu.  

Trung tâm Y tế Thành phố yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp 

triển khai thực hiện tốt các hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 an toàn, hiệu 

quả./. 

Nơi nhận:                                                                              
- Như trên;  

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KHNV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trương Quốc Dũng 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 1 

Phân bổ vắc xin Astrazeneca đợt 38 

(Đính kèm Công văn số        /TTYT ngày     tháng 01 năm 2022  

của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh) 

 

STT ĐỊA PHƯƠNG ASTRAZENECA 

1 TTYT 0 

2 Phường 1 700 

3 Phường 2 650 

4 Phường 3 650 

5 Phường 4 650 

6 Phường 6 700 

7 Phường 11 700 

8 Hòa An 700 

9 Hòa Thuận 650 

10 Mỹ Trà 600 

11 Mỹ Phú 700 

12 Mỹ Tân 700 

13 Mỹ Ngãi 500 

14 Tịnh Thới 700 

15 Tân Thuận Tây 700 

16 Tân Thuận Đông 700 

TỔNG CỘNG 10.000 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 2 

Phân bổ vắc xin tồn  

(Đính kèm Công văn số        /TTYT ngày     tháng 01 năm 2022  

của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh) 

 

 

TT ĐỊA PHƯƠNG 
ASTRAZENECA 

(LIỀU) 

PFIZER  

(LIỀU) 
VERO CELL 

1 Phường 1 50 120  

2 Phường 2 50 120  

3 Phường 3 50 120  

4 Phường 4 50 120  

5 Phường 6 50 150  

6 Phường 11 50 120  

7 Hòa An 50 150  

8 Hòa Thuận 50 120  

9 Mỹ Trà 50 120  

10 Mỹ Phú 50 120  

11 Mỹ Tân 50 120  

12 Mỹ Ngãi 50 60  

13 Tịnh Thới 50 150  

14 Tân Thuận Tây 50 120  

15 Tân Thuận Đông 50 120  

16 TTYT 520 990 215 

TỔNG CỘNG 1.270 2.820 215 
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