
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /TTKSBT-PCBTN Bình Định, ngày     tháng 10 năm 2021 

V/v phổ biến Sổ tay hướng dẫn 

thực hành tiêm chủng các vắc xin 

phòng COVID-19 

 

 

Kính gửi:  

 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định; 

- Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn; 

- Bệnh viện Quân Y 13; 

- Bệnh viện Phong – Da liễu TW Quy Hòa; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Bệnh xá Công an tỉnh; 

Trên cơ sở hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới, các nhà sản xuất và Bộ 

Y tế. Chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia đã xây dựng sổ tay “Hướng 

dẫn tiêm chủng các loại vắc xin phòng COVID-19”, gồm 07 loại vắc xin phòng 

COVID-19, nội dung bao gồm 02 phần (Có tài liệu kèm theo): 

Phần I. Thông tin về các loại vắc xin phòng COVID-19 sử dụng tại Việt 

Nam. 

Phần II. Hướng dẫn tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 2128/VSDTTƯ-TCQG ngày 

14/10/2021 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc cập nhật Hướng dẫn 

tiêm chủng các loại vắc xin phòng COVID-19. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh đề nghị các đơn vị nghiên cứu và sử dụng tài liệu này để phổ biến, tập huấn 

cho tất cả cán bộ y tế tham gia tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo quy 

định. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Y tế (báo cáo); 

- Lãnh đạo TTKSBT; 

- Lưu VT, PCBTN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Ngọc Lân 
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