
 
 

 

Kính gửi :   

- Ủy ban nhân dân các 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 Công văn số 2181/IPN-PCBTN ngày 20/9/2022 của Viện Pasteur Nha 

Trang về việc điều chuyển vắc xin Pfizer trẻ em từ 5-11 tuổi của Đà Nẵng cho TTKSBT 

Thừa Thiên Huế. Trong đó, điều chuyển cho Thừa Thiên Huế 6.000 liều vắc xin Pfizer 

dành cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. 

Để triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, 

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

sau:  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo 

quan tâm, chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo tích cực phối hợp với cơ sở tiêm 

chủng địa phương (các trạm y tế và Trung tâm Y tế) khẩn trương tổ chức triển khai tiêm 

chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, tập trung tiêm mũi 1 cho trẻ chưa tiêm và trẻ đã 

đến hạn tiêm trả mũi 2. 

- 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: phối hợp với Phòng Giáo dục 

và Đào tạo, nhà trường để lập kế hoạch và tổ chức triển khai tiêm chủng ngay 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 26/9/2022. Thực hiện tiêm chủng cố 

định và lưu động cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đang theo học tại các trường và các 

trẻ đang thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn.  

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 

 

 

UBND TỈNH  THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ Y TẾ 
  

Số: 3405/SYT-NVY 
V/v phân bổ 6.000 liều vắc xin Pfizer cho 

trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi - Đợt 42 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 9 năm 2022 

KHẨN 
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Phụ lục 
 

KẾ HOẠCH PHÂN BỔ 6.000 LIỀU PFIZER CHO TRẺ EM  

TỪ 05 ĐẾN DƯỚI 12 TUỔI - ĐỢT 42 
(Ban hành kèm theo Công văn số 3405/SYT-NVY ngày 20/9/2022 của Sở Y tế về việc 

phân bổ 6.000 liều Pfizer cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi- Đợt 42) 

 

TT Đơn vị tiêm chủng 
PFIZER  

dành cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi 

1 TTYT Thành phố Huế 2.550 

2 TTYT Phú Vang 460 

3 TTYT Phú Lộc 840 

4 TTYT Hương Thủy 500 

5 TTYT Phong Điền 470 

6 TTYT Quảng Điền 250 

7 TTYT Hương Trà 600 

8 TTYT Nam Đông 140 

9 TTYT A Lưới 190 

  Tổng cộng 6.000 
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