
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 phòng  

COVID-19 đợt 58  

TP. Cao Lãnh, ngày     tháng 7 năm 2022 

 Kính gửi: 
 

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

- Lãnh đạo Khoa Khám bệnh; 

- Lãnh đạo Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư Y tế; 

- Lãnh đạo Trạm Y tế 15 xã, phường. 
 

Thực hiện Công văn số 724/TĐPVX ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Tổ 

điều phối vắc xin Tỉnh Đồng Tháp về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 

đợt 58. 

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:  

- Tham mưu cho UBND xã, phường chỉ đạo các ngành, đoàn thể, ban 

nhân dân khóm, ấp, các Trường Tiểu học cơ sở trên địa bàn rà soát, lập danh 

sách cho trẻ đủ điều kiện tiêm; đồng thời vận động phụ huynh đưa trẻ đi tiêm 

theo lịch tiêm của Trạm Y tế. 

- Tiếp nhận vắc xin từ Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư Y tế, bảo quản 

vắc xin và tổ chức tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng: 

+ Từ đủ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi đã được tiêm mũi 1 là vắc xin Moderna. 

- Trong quá trình triển khai, các đơn vị thường xuyên báo cáo tình hình, tỷ 

lệ tiêm chủng cho UBND xã, phường trên địa bàn nhằm tăng cường công tác rà 

soát, vận động đối tượng và huy động sự tham gia của ban, ngành địa phương để 

đảm bảo độ bao phủ vắc xin theo quy định. 

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

https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn và thực hiện báo cáo theo quy định.  

2. Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư Y tế: nhận và cấp phát vắc xin theo 

số lượng phân bổ (đính kèm phụ lục) để các đơn vị thực hiện tiêm. 

3. Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS: đôn đốc, hướng dẫn các điểm 

tiêm trong thời gian tổ chức tiêm vắc xin và thực hiện tiêm cho các đối tượng 

theo quy định (nếu có). 

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

* Lưu ý: Vắc xin Moderna phân bổ đợt này có hạn sử dụng trên Giấy 

chứng nhận xuất xưởng vắc xin, sinh phẩm gia hạn 02 tháng so với hạn sử dụng 

trên lọ vắc xin. Vắc xin được sử dụng để ưu tiên tiêm mũi 2 cho trẻ từ 6 đến 

dưới 12 tuổi đã được tiêm mũi 1 là vắc xin Moderna với liều lượng 0,25ml mỗi 

trẻ. Trong trường hợp không sử dụng hết lọ vắc xin đang mở hoặc không sử 

dụng hết số vắc xin phân bổ đợt này cho trẻ em, có thể chủ động điều phối sử 



dụng cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo sử dụng vắc xin hiệu quả, tránh 

để huỷ bỏ vắc xin do hết hạn sử dụng. 

Trung tâm Y tế Thành phố đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực 

hiện tốt các hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 an toàn, hiệu quả, hạn chế 

hao phí và hoàn thành hoạt động tiêm chủng trong thời gian sớm nhất./. 

Nơi nhận:                                                                              
- Như trên;  

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Anh Khương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 

Phân bổ vắc xin đợt 58 

 (Đính kèm Công văn số        /TTYT ngày      tháng 7 năm 2022  

của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh) 

 

Đơn vị tính: Liều 

TT Địa phương/đơn vị tiêm 
Nhu cầu  

(Liều) 

Số liều 

Moderna 

Phân bổ  

1 TTYT TPCL  1.753 1.520 

2 Phường 1 239 240 

3 Phường 2 250 260 

4 Phường 3 68 80 

5 Phường 4 140 140 

6 Phường 6 288 280 

7 Phường 11 310 320 

8 Hòa Thuận 40 40 

9 Mỹ Phú 74 80 

10 Hòa An 196 200 

11 Tịnh Thới 218 220 

12 Mỹ Ngãi 100 100 

13 Mỹ Trà 140 140 

14 Mỹ Tân 130 140 

15 Tân Thuận Tây 260 260 

16 Tân Thuận Đông 180 180 

 Tổng 4.386 4.200 
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