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Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

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

 

Thực hiện Kế hoạch số 1557/KH-BYT-BGDĐT ngày 18/11/2022 của Bộ Y tế - 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 cho trẻ em mầm non, học sinh tại các cơ sở giáo dục, 

Nhằm khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19, đảm 
bảo sử dụng hiệu quả vắc xin phòng COVID-19 có hạn ngày 28/12/2022 và ngày 

31/12/2022; Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:  

1. Thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Sở Y tế tại Công văn số 
3073/SYT-NVY ngày 28/11/2022 về việc phối hợp ngành Giáo dục tăng cường tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em, học sinh. 

2. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố báo cáo và tham mưu UBND các 

huyện, thị xã, thành phố: 

- Tăng cường công tác chỉ đạo các cấp ủy đảng chính quyền, ban ngành đoàn thể 
tăng cường nguồn lực, khẩn trương tổ chức tiêm chủng sử dụng hiệu quả vắc xin 

phòng COVID-19 có hạn ngày 28/12/2022 và ngày 31/12/2022 , chi tiết sử dụng vắc 

xin đợt 56, 58 của các địa phương theo phụ lục (gửi kèm). 

- Phối hợp với Cơ sở Giáo dục trên địa bàn tổ chức các đợt tiêm vắc xin cho trẻ 

em và học sinh đảm bảo an toàn, hiệu quả. Đảm bảo độ bao phủ vắc xin cho các nhóm 

đối tượng. 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc Trung tâm Y tế các huyện, thị 
xã, thành phố triển khai tiêm chủng trên địa bàn, đảm bảo công tác an toàn tiêm chủng 

theo đúng các quy định của Bộ Y tế.  

- Tổng hợp, báo cáo kết quả việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo 

đúng quy định. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đơn vị báo cáo 

về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) để có hướng chỉ đạo kịp thời. 

Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Tỉnh ủy (b/cáo); 
- UBND tỉnh (b/cáo); 
- Đ/c Đào Mỹ - PCT UBND tỉnh 
Trưởng BCĐ tiêm vắc xin phòng COVID-19 (b/cáo); 
- Sở GD&ĐT (p/hợp); 
- UBND các H, TX, TP (p/hợp); 
- GĐ, các PGĐ SYT (b/cáo); 
- Lưu: VT, NVY (A). 

 KT.GIÁM ĐỐC 

   PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

     
   Huỳnh Lê Xuân Bích 



 
Phụ lục: Tình hình sử dụng vắc xin phòng COVID-19 đợt 56, 58 của các địa phương đến ngày 12/12/2022 

(Kèm theo Công văn số:        /SYT-NVY ngày     /12/2022 của Sở Y tế) 
 
 

TT Địa phương/ đơn vị Số lượng 

vắc xin 

được cấp 

đợt 56  

Số lượng 

vắc xin 

được cấp 

đợt 58 

Tổng sử dụng, trong đó Tổng hiện còn, trong đó 

Tổng 

cộng 

Đợt 56 Đợt 58 Tổng cộng  Tổng hiện còn 

đợt 56 HẠN 

28/12/2022 

Tổng hiện còn 

đợt 58 HẠN 

31/12/2022 

1 Thành phố Tuy Hòa 500 960 800 500 300 660 660 0 

2 Huyện Phú Hòa 900 860 1.040 900 140 720 720 0 

3 Thị xã Đông Hòa 920 1.860 920 920 0 1.860 1.860 0 

4 Huyện Tây Hòa 1.500 1.000 1.410 1.410 0 1.090 1.000 90 

5 Huyện Tuy An 700 1.200 640 620 20 1.260 1.180 80 

6 Thị xã Sông Cầu 1.330 1.120 1.330 1.230 100 1.120 1.020 100 

7 Huyện Đồng Xuân 1.170 1.000 930 910 20 1.240 980 260 

8 Huyện Sơn Hòa 1.350 700 1.190 990 200 860 500 360 

9 Huyện Sông Hinh 930 800 570 510 60 1.160 740 420 

 Tổng cộng 9.300 9.500 8.830 7.990 840 9.970 8.660 1.310 
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