
UBND TỈNH LAṆG SƠN 

SỞ Y TẾ 

CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM                                      

Đôc̣ lâp̣ - Tư ̣do - Haṇh phúc 

     Số:           /SYT-NVYD 
V/v triển khai tiêm vắc xin đợt 4 

(mũi 2) theo kế hoạch số 75/KH-

SYT và đẩy nhanh tiến độ tiêm 

mũi 2 Vắc xin Vero Cell 

Laṇg Sơn, ngày        tháng 8 năm 2021 

          

   Kính gửi: 

 

 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

 

Trên cơ sở 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;  

Căn cứ Quyết định số 3609/QĐ-SYT ngày 28/7/2021 của Bộ Y tế về việc 

phân bổ vắc xin phòng COVID-19 Spikevax (Covid-19 Vaccin Moderna) đợt 14 

và Quyết định số 3877/QĐ-BYT ngày 14/8/2021 của Bộ Y tế về việc phân bổ vắc 

xin phòng COVID-19 đợt 21 và đợt 22;  

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

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

khai các nội dung sau: 

1. Đẩy nhanh tiến độ triển khai tiêm mũi 2 vắc xin Covid-19 Vaccine 

(Vero Cell) Innactived. 

Với tổng số lượng vắc xin đã phân bổ là 43.477 liều (theo Quyết định số 

230/QĐ-KSBT ngày 13/8/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn 

về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 4 - Covid-19 Vaccine (Vero Cell), 

Inactivated do Chính phủ Trung Quốc viện trợ Mũi 2 - Lần 1), các đơn vị khẩn 

trương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng đã được tiêm mũi 1 vắc 

xin Covid-19 Vaccine (Vero Cell) Innactived trong khoảng thời gian từ ngày 

20/7/2021 đến 05/8/2021. 

LƯU Ý: Đảm bảo lịch tiêm 2 mũi cách nhau từ 21 - 28 ngày. 

2. Triển khai tiêm mũi 2 đợt 4, vắc xin Spikevax (Covid-19 Vaccin 

Moderna). 

2.1. Đối tượng tiêm: Các đối tượng đã được tiêm mũi 1 vắc xin Spikevax 

(Covid-19 Vaccin Moderna) trong khoảng thời gian từ ngày 24/7/2021 đến ngày 

06/8/2021. 

2.3. Địa điểm tiêm: Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

2.3. Số lượng vắc xin phân bổ:  tại Phụ lục 1. 
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2.3. Thời gian tổ chức tiêm: Bắt đầu từ ngày 22/8/2021 (tùy thuộc vào 

thời gian tiêm mũi 1 đảm bảo ít nhất sau 28 ngày tiêm mũi 1). 

LƯU Ý: Đảm bảo lịch tiêm 2 mũi cách nhau ít nhất 28 ngày. Thời hạn bảo 

quản vắc xin ở nhiệt độ 2 - 80C tối đa 30 ngày (kể từ ngày 20/8/2021 nhận Vắc 

xin từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương về tỉnh Lạng Sơn). Vì vậy các huyện, TP 

bố trí ưu tiên tiêm Vắc xin Moderna để đảm bảo hạn sử dụng không để lãng phí 

vắc xin. 

3. Triển khai tiêm mũi 2, đợt 4, vắc xin Pfizer (Comirnaty)  

3.1. Đối tượng tiêm: Các đối tượng đã được tiêm mũi 1 vắc xin Pfizer 

(Comirnaty) trong khoảng thời gian từ ngày 02/8/2021 đến ngày 13/8/2021. 

3.2. Địa điểm tiêm: Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

3.3. Số lượng vắc xin:  phân bổ tại Phụ lục 2. 

3.4. Thời gian tổ chức tiêm: Bắt đầu từ ngày 23/8/2021. 

LƯU Ý: Đảm bảo lịch tiêm 2 mũi cách nhau từ 3 - 4 tuần. Thời hạn bảo 

quản vắc xin ở nhiệt độ 2 - 80C tối đa 31 ngày (kể từ ngày 20/8/2021 nhận Vắc 

xin từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương về tỉnh Lạng Sơn).  

 4. Ứng dụng các nền tảng công nghệ về tiêm chủng 

Các đơn vị đẩy mạnh công tác nhập liệu trên nền tảng quản lý tiêm chủng 

https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn/, kết hợp sử dụng tính năng mời tiêm bằng 

tin nhắn để thông báo lịch tiêm, tránh bỏ sót đối tượng. 

Tuyên tuyền, phổ biến cho người dân cài đặt ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử 

tại buổi tiêm, đồng thời bổ sung nội dung sau vào Phiếu hướng dẫn người được 

tiêm chủng tự theo dõi sau tiêm chủng vắc xin COVID-19: 

“Cài ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử để xem thông tin xác nhận đã tiêm vắc xin 

phòng COVID-19. Truy cập và làm theo hướng dẫn tại website ytelangson.com” 

5. Báo cáo kết quả tiêm 

 Các đơn vị tiêm chủng báo cáo kết quả tiêm hàng ngày về Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh theo quy định. 

         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; 

- Viettel Lạng Sơn; 

- UBND 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 

https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn/
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Phụ lục 1 

Phân bổ vắc xin Spikevax (Covid-19 Vaccine Moderna) - mũi 2 lần 1 

(Kèm theo Công văn số        /SYT-NVYD ngày      /8/2021 của Sở Y tế Lạng Sơn) 

STT Tên đơn vị 

Vắc xin Spikevax 

(Covid-19 Vaccine 

Moderna) 

Bơm kim 

tiêm 1ml  

Hộp an 

toàn  

Liều Lọ (Cái) (Cái) 

1 TTYT Thành phố 2.926 209 2.926 30 

2 TTYT huyện Bắc Sơn 644 46 644 7 

3 TTYT huyện Bình Gia 490 35 490 5 

4 TTYT huyện Cao Lộc 672 48 672 7 

5 TTYT huyện Chi Lăng 616 44 616 6 

6 TTYT huyện Đình Lập 308 22 308 3 

7 TTYT huyện Hữu Lũng 966 69 966 7 

8 TTYT huyện Lộc Bình 784 56 784 8 

9 TTYT huyện Tràng Định 672 48 672 7 

10 TTYT huyện Văn Lãng 546 39 546 6 

11 TTYT huyện Văn Quan 616 44 616 6 

 Tổng 9.240 660 9.240 92 
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Phụ lục 2 

Phân bổ vắc xin Pfizer (Comirnaty) - mũi 2 lần 1 
(Kèm theo Công văn số        /SYT-NVYD ngày      /8/2021 của Sở Y tế Lạng Sơn) 

 

Tên đơn vị 

Vắc xin Pfizer 

(Comirnaty) 

Dung 

dịch pha 

hồi chỉnh 

 

Bơm 

kim 

tiêm 

1ml  

Bơm kim 

tiêm pha 

hồi chỉnh 

5ml 

 

Hộp 

an 

toàn 

 

Liều Lọ Ống Cái Cái Cái 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 2.922 487 487 2.922 487 29 
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