
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:             /SYT-NVYD 

V/v tiếp tục triển khai tiêm vắc 

xin đợt 4 năm 2021 theo kế hoạch 

số 75/KH-SYT 

 Lạng Sơn, ngày         tháng 8 năm 2021 

 

                  Kính gửi: 

             - Bệnh viên Đa khoa tỉnh Lạng Sơn; 

             - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

             - Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

 

 Căn cứ Quyết định số 3400/QĐ-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y 

tế về việc phân bổ 2.000.040 liều vắc xin phòng COVID-19 Spikevax (Covid-19 

Vaccine Moderna) đợt 11; Quyết định số 3600/QĐ-BYT ngày 28/7/2021 của Bộ Y 

tế về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca đợt 15, đợt 16; 

Căn cứ Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc Kế hoạch Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh năm 2021 - 2022; 

Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-SYT ngày 23/7/2021 về việc triển 

khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đợt 4 

năm 2021. Để tiếp tục tiêm vắc xin phòng COVID-19 đạt chất lượng, hiệu quả, an 

toàn, đúng đối tượng và đạt tiến độ, Sở Y tế đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai 

tiếp các nội dung như sau: 

  1. Triển khai tiêm mũi 1 đợt 4 (Vắc xin Moderna)  

  1.1. Đối tượng tiêm 

- Người trên 65 tuổi, ưu tiên người mắc các bệnh mãn tính (yêu cầu có 

CMND hoặc thẻ căn cước và sổ điều trị các bệnh nền, bệnh mãn tính hoặc các giấy 

tờ liên quan như: hồ sơ bệnh án, giấy vào/ra viện, đơn thuốc …). 

  - Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo (yêu cầu danh 

sách và bảng lương của giáo viên và người làm tại cơ sở giáo dục) 

                                (có Phụ lục1 phân bổ vắc xin kèm theo) 

  1.2. Thời gian Tổ chức tiêm 

  Bắt đầu từ 07/6/2021. 

LƯU Ý: Người trên 65 tuổi, người mắc các bệnh mãn tính tiêm đợt này là 

đối tượng cần thận trọng trong tiêm chủng nên phải được khám sàng lọc kỹ và 

cần được tiêm chủng tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế có đủ năng lực hồi sức cấp 

cứu ban đầu. 
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  2. Triển khai tiêm mũi 2 đợt 4 (Vắc xin AstraZeneca) 

          2.1. Đối tượng tiêm 

Những người đã được tiêm mũi 01 đợt 2, tương ứng với số liều vắc xin 

AstraZeneca đã nhận đợt này là 13.480 liều, số còn lại tiếp tục bổ sung khi có đủ 

vắc xin (số lượng vắc xin sẽ được cấp theo số người được tiêm mũi 1 đợt 2 của các 

huyện, TP) 

                                (có Phụ lục 2 phân bổ vắc xin kèm theo) 

2.2. Thời gian thực hiện 

Đảm bảo đủ 8 -12 tuần sau khi tiêm mũi 1 vắc xin AstraZeneca theo kế 

hoạch của huyện (lưu ý: tránh tiêm 2 loại vắc xin trong cùng buổi tiêm). 

3. Điều tra, lập danh sách đối tượng 

- Tại tuyến tỉnh: các đơn vị tuyến tỉnh được tiêm đợt này thực hiện lập danh 

sách các đối tượng theo thứ tự ưu tiên thuộc đơn vị quản lý và gửi về Trung tâm 

Kiểm soát bêṇh tâṭ theo điạ chỉ Email: tcmrlangson@gmail.com, đồng thời gửi văn 

bản có dấu kèm theo đảm bảo đúng đối tượng theo quy định tiêm đợt này (nếu 

không đúng đối tượng đơn vị gửi hoàn toàn chịu trách nhiệm về danh sách gửi). 

- Tuyến huyện: 

+ Giao cho Trung tâm Y tế các huyện, thành phố là đầu mối tổng hợp danh 

sách tất cả các nhóm đối tượng được tiêm trong kế hoạch và đúng đối tượng để tổ 

chức tiêm (yêu cầu các đơn vị gửi đúng danh sách quản lý và đối tượng tiêm nếu 

sai đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm). 

+ Báo cáo kết quả tiêm chủng theo quy định về Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế. 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện ./. 

 

Nơi nhận: 

- Bộ Y tế ; 

- Cục Y tế dự phòng BYT: 

- Thường trực Tỉnh Uỷ ;          báo cáo 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính, Sở TT&TT; 

- Đài PT và Truyền hình tỉnh, Báo LSơn; 

- UBND các huyện,tp; 

- Các đơn vị (KSBT, BVĐK);  

- TTYT các huyện,tp; 

- BLĐ Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu:VT,NVYD(PĐC). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tùng 
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