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Số:        /TTYT 
V/v tiêm vắc xin phòng COVID-19 

cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi 

         

 
 

 
 

 
 

TP. Cao Lãnh, ngày     tháng 4 năm 2022 

 

Kính gửi  

- Khoa, phòng trực thuộc; 

- Trạm Y tế xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 1267/SYT-NVY ngày 01 tháng 4 năm 2022 của 

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 

dưới 12 tuổi. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đề nghị các đơn vị thực hiện một số 

nội dung, như sau: 

1. Các khoa, phòng trực thuộc 

- Tăng cường truyền thông tuyên truyền cho toàn thể viên chức và người 

dân về chiến dịch tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi để người dân nhận 

thức rõ vai trò và lợi ích khi tham gia tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Giao phòng Kế hoạch – Tài chính và khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Trạm Y tế xã, 

phường lập danh sách trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi đang học tại 

các điểm trường trên địa bàn và các trẻ trong độ tuổi ngoài cộng đồng để 

xác định tổng số đối tượng trẻ trong độ tuổi cần tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 và gửi báo cáo (theo mẫu phụ lục đính kèm) về Sở Y tế trước ngày 

05/4/2022. Đồng thời, tổ chức tập huấn, hướng dẫn lại, cập nhật kiến thức về các 

quy trình, kỹ thuật sử dụng vắc xin, theo dõi sau tiêm và xử trí cấp cứu tai biến 

nặng sau tiêm đến các nhân viên viên y tế tham gia công tác tiêm vắc xin phòng 

COVID-19. 

- Giao khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS phối hợp với phòng Hành 

chính - Tổng hợp chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực cần thiết để có thể tổ chức 

triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 ngay cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi sau 

khi được phân bổ vắc xin. Thành lập các đội cấp cứu lưu động với đầy đủ trang 

thiết bị, cơ số thuốc sẵn sàng đáp ứng xử trí kịp thời các trường hợp xảy ra phản 

ứng nặng sau tiêm chủng. 

- Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS đầu mối giám sát, hỗ trợ công 

tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại các 

điểm tiêm trên địa bàn quản lý đảm bảo an toàn trong tiêm chủng. Thực hiện chế 

độ thống kê, báo cáo, chính xác tình hình tiêm vắc xin phòng COVID-19 về Sở 

Y tế Đồng Tháp và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố. 

Khẩn 



- Giao khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư Y tế là đầu mối tiếp nhận và 

phân phối vắc xin kịp thời cho các điểm tiêm trên địa bàn Thành phố Cao Lãnh. 

2. Trạm Y tế xã, phường 

- Tăng cường công tác truyền thông, thông tin rộng rãi trong nhân dân về 

chiến dịch tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi để người dân nhận thức rõ 

vai trò và lợi ích khi tham gia tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Tham mưu ngay cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã, 

phường lập danh sách trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi đang học tại các 

điểm trường trên địa bàn và các trẻ trong độ tuổi ngoài cộng đồng để xác định 

tổng số đối tượng trẻ trong độ tuổi cần tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực cần thiết để có thể tổ chức triển khai 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 ngay cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi sau khi được 

phân bổ vắc xin. 

 - Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo, cập nhật liên tục, kịp thời, chính 

xác tình hình tiêm vắc xin phòng COVID-19 trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 

tuổi về Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS.  

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đề nghị các đơn vị thực hiện theo 

đúng nội dung của công văn./. 

 
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc TTYT; 

- Ban Chỉ đạo phòng chống 

Covid-19 xã, phường (chỉ đạo, hỗ trợ); 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Trần Anh Khương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG TRẺ TRONG ĐỘ TUỔI TỪ 5 ĐẾN DƯỚI 12 TUỔI 

(Kèm theo Công văn số:        /TTYT ngày 04/4/2022 của TTYT TP Cao Lãnh) 

 

TT Đơn vị 5 tuổi 6 tuổi 7 tuổi 8 tuổi 9 tuổi 10 tuổi 11 tuổi Tổng 

01 Phường 1         

02 Phường 2         

03 Phường 3         

04 Phường 4         

05 Phường 6         

06 Phường 11         

07 Xã Mỹ Ngãi         

08 Xã Mỹ Tân         

09 P. Mỹ Phú         

10 Xã Mỹ Trà         

11 Xã Hoà An         

12 P. Hoà Thuận         

13 Xã Tân T Tây         

14 Xã Tân Thuận 

Đông 

        

15 Xã Tịnh Thới         

Tổng         
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