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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 Vero cell (Sinopharm)
được Bộ Y tế cấp đợt 43
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Nghị quyết số 21/2021/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về
việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19;
Căn cứ Quyết định số 1210/QĐ-BYT ngày 09/12/2020 của Bộ Y tế về
việc phê duyệt kế hoạch tiếp nhận, phân phối và sử dụng vắc xin phòng chống
COVID-19 giai đoạn 2021-2022 do COVAX Facity hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc
Phê duyệt Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm
2021-2022;
Căn cứ Quyết định số 1096/QĐ-VSDTTƯ ngày 16/9/2021 của Viện Vệ
sinh Dịch tễ Trung ương về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 43;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 430/TTr-SYT ngày
20/9/2021 về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân bổ 94.400 liều vắc xin phòng COVID-19 Vero cell
(Sinopharm) được Bộ Y tế cấp đợt 43 cho 12 huyện, thị xã, thành phố và các
đơn vị liên quan (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và
Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở tiêm chủng trên địa
bàn tỉnh được thực hiện cấp phát, tiếp nhận và tổ chức triển khai tiêm chủng
miễn phí cho các đối tượng ưu tiên theo qui định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP
ngày 26/02/2021 của Chính phủ, Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021
của Bộ Y tế về việc Phê duyệt Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin
phòng COVID-19 năm 2021-2022, cụ thể như sau:
- Nhóm ưu tiên số 1: Lái xe, phụ xe tải, xe khách; lái xe taxi, xe dịch vụ;
Shipper (tổ chức tiêm theo số còn lại đã đăng ký).

- Nhóm ưu tiên số 2: Công nhân, người lao động đang làm việc tại các
doanh nghiệp trong các khu công nghiệp (tổ chức tiêm 100% theo số lượng đã
đăng ký)
- Nhóm ưu tiên số 3: Công nhân, người lao động đang làm việc tại các
doanh nghiệp trong cụm công nghiệp và ngoài khu công nghiệp, cụm công
nghiệp; cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu như ngân hàng, bưu chính viễn thông,
tín dụng (tổ chức tiêm theo danh sách đã đăng ký).
- Nhóm ưu tiên số 4: Người dân trên địa bàn đăng ký tiêm chủng vắc xin
(tổ chức tiêm theo danh sách đã đăng ký).
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các
huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Giám
đốc Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế;
- Ban điều hành TCMR QG;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- MTTQ VN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX(01).Ph(10).

KT. TRƯỞNG BAN
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PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Minh Hùng

Phụ lục :
PHÂN BỔ VẮC XIN PHÒNG COVD-19 VERO CELL (SINOPHARM)
CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ
(Kèm theo Quyết định số 2761 /QĐ-BCĐ ngày 20 /9/2021 của Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh)
STT

Địa phương

Số lọ vắc xin được
cấp (lọ)

Số liều vắc xin
được cấp (liều)

1

TP Chí Linh

1.000

5.000

2

Nam Sách

1.000

5.000

3

TX Kinh Môn

1.000

5.000

4

Tp Hải Dương

2.000

10.000

5

Kim Thành

2.000

10.000

6

Cẩm Giàng

2.000

10.000

7

Gia Lộc

1.000

5.000

8

Tứ Kỳ

2.000

10.000

9

Ninh Giang

1.000

5.000

10

Bình Giang

1.000

5.000

11

Thanh Miện

1.000

5.000

12

Thanh Hà

1.000

5.000

13

CDC

2.880

14.400

18.880

94.400

Tổng

Lưu ý: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh căn cứ vào số liệu tiêm vắc xin
hằng ngày của các địa phương để điều phối (địa phương nào tiêm xong trước
CDC sẽ ưu tiên điều phối tiếp vắc xin).

