
 

 

 

Kính gửi :   

- Ủy ban Nhân dân huyện/thị xã/thành phố; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thị xã/thành phố; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

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

 

 

Thực hiện Quyết định số 656/QĐ-VSDTTƯ ngày 22/7/2022 của Viện Vệ 

sinh Dịch tễ Trung ương về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 158 và 

159. Trong đó, phân bổ 20.000 liều vắc xin Pfizer dành cho trẻ em từ 5 đến dưới 

12 tuổi (tính theo liều 0,2 ml) cho tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Sở Y tế đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai một 

số nội dung sau:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm, chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo 

rà soát, thống kê số lượng trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa tiêm mũi 1 và mũi 2 để 

báo cáo đề xuất về Trung tâm Y tế địa phương. Đồng thời, phối hợp với cơ sở y tế 

địa phương tổ chức tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi Tuyên truyền, 

vận động phụ huynh học sinh đưa trẻ đến tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tiếp tục thực hiện “đi 

từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, lập danh sách trẻ từ 5 đến dưới 12 

tuổi không đến trường hiện đang thường trú trên địa bàn và gửi danh sách đề 

xuất về Trung tâm Y tế địa phương để tổ chức tiêm chủng ngay cho trẻ. 

- Trung tâm Y tế các huyện/thị xã/thành phố Huế: lập kế hoạch tiêm chủng 

vắc xin Pfizer dành cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và triển khai tiêm ngay khi 

nhận vắc xin, đảm bảo hoàn thành trước ngày 25/8/2022. Thực hiện tiêm 

chủng cố định và lưu động cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đang thường trú 

hoặc tạm trú trên địa bàn.  

Lưu ý:  

- Vắc xin Pfizer phân bổ đợt này đóng lọ 10 liều, sau khi pha loãng mỗi 

liều 0,2ml. Vắc xin có hạn sử dụng trên nhãn lọ là 30/9/2022, tuy nhiên vắc xin 

đã rã đông từ ngày 18/7/2022 (vắc xin Pfizer trẻ em có thể được bảo quản tối đa 

10 tuần ở nhiệt độ từ +20C đến +80C, tương đương với hết hạn rã đông ngày 

26/9/2022). 

- Để tránh nhầm lẫn với vắc xin Pfizer dùng cho người lớn, lọ vắc xin 

Pfizer cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. 

UBND TỈNH  THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ Y TẾ 
  

Số:2836 /SYT-NVY 
V/v phân bổ 20.000 liều vắc xin Pfizer cho 

trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi - Đợt 38 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 8 năm 2022 KHẨN 
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Sau khi nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị được phân công phụ 

trách tiêm chủng chủ động xây dựng kế hoạch tiêm chủng và báo cáo kết quả về 

Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật sau khi kết thúc. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Kiêm Hảo 
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Phụ lục 
 

KẾ HOẠCH PHÂN BỔ 20.000 LIỀU PFIZER CHO TRẺ EM  

TỪ 05 ĐẾN DƯỚI 12 TUỔI - ĐỢT 38 
(Ban hành kèm theo Công văn số      /SYT-NVY ngày    /7/2022 của Sở Y tế về việc 

phân bổ 20.000 liều Pfizer cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi- Đợt 38) 

 

TT Đơn vị tiêm chủng 

PFIZER dành cho trẻ em từ 5 đến 

dưới 12 tuổi 

Đợt 38 

1 Thành phố Huế 7.070 

2 Phú Vang 1.300 

3 Phú Lộc 1.810 

4 Hương Thủy 2.940 

5 Phong Điền 1.560 

6 Quảng Điền 2.290 

7 Hương Trà 1.460 

8 Nam Đông 1.160 

9 A Lưới 410 

  Tổng cộng 20.000 

*Hạn rã đông đến ngày 26/9/2022
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