
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 4 năm 2022 

V/v Tài liệu Hướng dẫn triển khai 

chiến dịch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 

dưới 12 tuổi 

 

                           Kính gửi: Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhận được Công văn số 

947/VSDTTƯ-TCQG ngày 25/4/2022 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về 

việc Tài liệu Hướng dẫn triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 

cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi (Có tài liệu gửi kèm công văn này). 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đề nghị Trung tâm Y tế các huyện, thị 

xã, thành phố sử dụng tài liệu này để tập huấn lại cho tất cả cán bộ y tế tham gia 

chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 

tuổi trên địa bàn. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc xin 

liên hệ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo địa chỉ: BS Huỳnh Vĩnh Thu, 

Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, điện thoại: 0914 163216. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Y tế (báo cáo); 

- Các BVĐK tuyến tỉnh (phối hợp); 

- Lãnh đạo TTKSBT; 

- Lưu VT, PCBTN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Ngọc Lân 
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