
 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ Y TẾ  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:           /SYT-NVYD 

V/v tăng cường tiêm vắc xin  

phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh  

 

Khánh Hòa, ngày        tháng      năm 2022 

                

Kính gửi:   

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

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

 

Tiếp theo Công văn số 869/SYT-NVYD ngày 25/02/2022 của Sở Y tế về 

nội dung triển khai Công văn số 736/BYT-DP ngày 18/02/2022 của Bộ Y tế về 

việc tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19, Sở Y tế đề nghị các đơn vị phối 

hợp thực hiện nội dung sau đây: 

1. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố  

- Tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Phòng 

Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn rà soát, tổ chức tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 cho trẻ đến thời điểm hiện tại đã đủ 12 tuổi (tiêm liều cơ bản) 

và trẻ đã đủ 18 tuổi (tiêm mũi 3) theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tiêm vét cho trẻ từ 

12 đến 17 tuổi trên địa bàn đảm bảo đủ liều cơ bản vắc xin phòng COVID-19. 

- Phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn rà soát và tổ chức 

tiêm mũi 2, mũi 3 vắc xin phòng COVID-19 trong thời gian sớm nhất cho sinh 

viên nhập học tại các trường nếu chưa được tiêm chủng vắc xin. 

- Trong quá trình thực hiện tiêm chủng, thực hiện công tác nhập số liệu trên 

nền tảng quản lý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, đồng thời gửi báo cáo 

hằng ngày về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  

Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Phòng Y tế, 

các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh 

để khẩn trương phân bổ, điều phối vắc xin và tổ chức tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 cho các đối tượng liên quan, làm tăng độ bao phủ vắc xin phòng 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

3. Sở Y tế đề nghị các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh thực hiện 

rà soát sinh viên đang theo học tại trường, nếu chưa được tiêm vắc xin hoặc 

chưa tiêm mũi 2, mũi 3 thì khẩn trương lập danh sách gửi về Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật (Số 4 Quang Trung, Nha Trang) trước ngày 03/3/2022 và Trung 
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tâm Y tế trên địa bàn để có kế hoạch điều phối vắc xin và khẩn trương tổ chức 

tiêm chủng cho sinh viên trên địa bàn tỉnh. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                            
- Như trên (VBĐT);   

- UBND tỉnh (VBĐT, B/c); 

- Lãnh đạo Sở Y tế (VBĐT);   

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Thoan 
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DANH SÁCH 

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NHẬN VĂN BẢN 

(Kèm theo Công văn số         /SYT-NVYD ngày         /     /2022 của Sở Y tế) 

 

 

1. Trường Đại học Khánh Hòa 

2. Trường Đại học Nha Trang 

3. Trường Đại học Tôn Đức Thắng 

4. Trường Đại học thông tin liên lạc 

5. Trường Đại học Thái Bình Dương 

6. Trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo TW 2 

7. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang 

8. Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa 

9. Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang. 
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