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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 triển khai tiêm vắc xin Covid -19 của UBND tỉnh và 

trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, Sở Y tế tiếp tục cấp vắc xin Vero-cell mũi 2 

cho các đơn vị tiêm chủng để tiêm phòng Covid -19 cho các đối tượng đã tiêm 

mũi 1 Vero-cell. 

 1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cấp vắc xin phòng Covid-19 cho các đơn 

vị theo số lượng được giao (chi tiết phụ lục kèm theo). 

 2. Các đơn vị bố trí cán bộ đầu mối phối hợp với Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, triển khai tiêm vắc xin cho các đối 

tượng theo danh sách. Đồng thời chủ động thông báo thời gian và địa điểm tiêm 

cho các đối tượng có lịch tiêm mũi 2. 

 3. Các đơn vị có đối tượng thuộc diện tiêm chủng rà soát, tổng hợp và cung 

cấp danh sách cho đơn vị được phân công tiêm chủng về thông tin cá nhân, lịch tiêm 

chủng mũi 1 và chịu trách nhiệm về tính chính xác các thông tin được cung cấp. 

 Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị liên hệ 

về Sở Y tế (qua Phòng Nghiệp vụ Y-Dược, SĐT: 0913.320.588 hoặc 

0988.826.373) để xem xét giải quyết./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- Các Phó giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, NVYD. 
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Phụ lục 

 Danh sách phân bổ vắc xin Vero-cell mũi 2 cho các đơn vị thực hiện tiêm chủng 

(Kèm theo Công văn số              /SYT-NVYD  ngày       tháng 10 năm 2021) 
 

Stt Đơn vị thực hiện tiêm chủng 
Số người cần trả 

mũi 2 

Ghi chú 

1 Bệnh viện đa khoa tỉnh 6.596 (1.320 lọ) 
Tính đến hết 

ngày 21/10/2021 

2 Bệnh viện Y học cổ truyền 6.195 (1.239 lọ) 
Tính đến hết 

ngày 23/10/2021 

3 Trung tâm Y tế thành phố Phủ Lý 17.950 (3.590 lọ) 
Tính đến hết 

ngày 30/10/2021 

4 Trung tâm Y tế thị xã Duy Tiên 24.284 (4.857 lọ) 
Tính đến hết 

ngày 26/10/2021 

5 Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân 16.441 (3.289 lọ) 
Tính đến hết 

ngày 02/11/2021 

6 Trung tâm Y tế huyện Bình Lục 30.541 (6.109 lọ) 
Tính đến hết 

ngày 25/10/2021 

7 Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm 13.289 (2.658 lọ) 
Tính đến hết 

ngày 30/10/2021 

8 Trung tâm Y tế huyện Kim Bảng 25.648 (5.130 lọ) 
Tính đến hết 

ngày 25/10/2021 

 Tổng cộng 140.944 (28.192 lọ)  
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