
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

         SỞ Y TẾ 

Số:           /SYT-NVY 

V/v khẩn trương triển khai tiêm  

vắc xin phòng COVD-19 trẻ em 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Phú Yên, ngày       tháng 5 năm 2022 

 
Ơ Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố.  
 

Căn cứ Công văn số 1535/BYT-DP ngày 28/3/2022 của Bộ Y tế về việc 
tiêm vắc xin phòng COVID19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi;  

Căn cứ Quyết định số 336/QĐ-VSDTTƯ ngày 18/4/2022 của Viện Vệ 
sinh dịch tễ Trung ương về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 143; 

Căn cứ Công văn số 803/IPN-PCBTN ngày 19/4/2022 của Viện Pasteur 

Nha Trang về việc tiếp nhận, cấp phát và vận chuyển vắc xin Moderna phòng 
COVID-19 cho trẻ từ 6-11 tuổi; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh về 

việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Phú 
Yên, năm 2021-2022; 

Để triển khai hiệu quả vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em, đảm bảo trẻ 
trên địa bàn được tiêm vắc xin theo đúng quy định, đồng thời không để xảy ra 

tình trạng vắc xin hết hạn, hủy bỏ vắc xin phòng COVID-19. Sở Y tế yêu cầu 
các đơn vị khẩn trương tiến hành rà soát, tiêm vét cho các đối tượng chưa tiêm 
hoặc hoãn tiêm của các đợt tiêm trước. Trong trường hợp sau khi triển khai ưu 

tiên tiêm cho nhóm trẻ từ 11 tuổi, 10 tuổi (lớp 6, lớp 5) mà vẫn chưa sử dụng hết 
vắc xin, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm cho nhóm trẻ thấp 

hơn theo nguyên tắc ưu tiên từ lớn tuổi tới nhỏ tuổi hơn (lớp 4…) theo đúng quy 
định. 

Nhận được công văn này, yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị thực hiện nghiêm 
túc./. 

 

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; 
- GĐ, các PGĐ SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

                  PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
Huỳnh Lê Xuân Bích 

HỎA TỐC 
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