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Thành phố Cao Bằng, ngày       tháng 11 năm 2022 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân bổ chỉ tiêu vắc xin phòng Covid-19 cho các xã, phường 

trên địa bàn thành phố Cao Bằng lần 3 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

Căn cứ Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và Quyết 

định số 43/QĐ-BYT ngày 07/01/2022 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3588/QĐ-

BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế; 

Căn cứ Công văn số 3309/BYT-DP ngày 23/6/2022 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn tiêm phòng Vắc xin COVID-19; 

Căn cứ Công văn số 3896/BYT-DP ngày 22/7/2022 của Bộ Y tế về việc tăng 

cường triển khai tiêm phòng Vắc xin COVID-19; 

Công văn số 1221/UBND-VX ngày 19/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Cao Bằng về việc lập kế hoạch, tổ chức, triển khai thực hiện tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4); 

Công văn số 2893/UBND-VX ngày 08/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao 

Bằng về việc tiếp tục tăng cường triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; 

Căn cứ Công văn số 5316/SYT-NV ngày 14/11/2022 của Sở Y tế tỉnh Cao 

Bằng về việc tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; 

Căn cứ công văn số 3028/KSBT-PCBTN ngày 09/10/2022 của Trung tâm 

kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường tham mưu tổ chức triển khai 

thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng chống COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 753/QĐ-KSBT ngày 15/11/2022 của Trung tâm kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 vắc xin 

Pfizer đợt 181; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Y tế Thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Phân bổ chỉ tiêu tiêm vắc xin phòng COVID-19, vắc xin Comirnaty 

(Pfizer) cho 11 xã, phường trên địa bàn Thành phố (số lượng phân bổ chỉ tiêu tại 

phụ lục kèm theo quyết định này). 

 

 



Điều 2: 

1. Trung tâm Y tế Thành phố có trách nhiệm bảo quản và cấp phát vắc xin, 

hỗ trợ nhân lực, các phương tiện hỗ trợ cấp cứu, tổng hợp báo cáo. 

2. Các xã, phường có trách nhiệm tiếp nhận và thực hiện triển khai ngay 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID- 19 cho các đối tượng theo đúng quy định của 

Bộ y tế. Thời gian hoàn thành trước ngày 24 tháng 11 năm 2022. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 4: Chủ tịch UBND các xã, phường và Trưởng trạm y tế các xã, 

phường chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của 

thành phố về kết quả tiêm vắc xin COVID-19 trên địa bàn quản lý (không đạt chỉ 

tiêu yêu cầu đồng chí chủ tịch các xã, phường chịu trách nhiệm trước chủ tịch 

UBND thành phố)./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế Cao Bằng (b/c); 

- TT Thành Ủy Cao Bằng; 

- TT HĐND Thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; 

- TTYT Thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Trang TTĐT Thành phố; 

- Trạm Y tế các xã, phường; 

- Lưu VT, PYT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Đệ  



 

Phụ lục: 

 Phân bổ chỉ tiêu vắc xin phòng COVID-19 và các loại vật tư 

sử dụng cho hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /11/2022 

của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng) 

 

STT Xã, Phường  

Số vắc xin 

phân bổ 

(liều) 

Bơm kim 

tiêm  

(cái) 

Hộp an 

toàn 

(cái) 
Ghi chú  

1 Hợp Giang 180 185 2  

2 Tân Giang 108 110 1  

3 Sông Bằng 180 185 2  

4 Sông Hiến 180 185 2  

5 Ngọc Xuân 108 110 1  

6 Hòa Chung 108 110 1  

7 Duyệt Trung 108 110 1  

8 Đề Thám 108 110 1  

9 Chu Trinh 108 110 1  

10 Hưng Đạo  150 155 2  

11 Vĩnh Quang 60 62 1  

Tổng cộng 1.398 1.432 15  

 

Ghi chú:  

- Vắc xin Pfizer (Comirnaty) Đợt 181 (Lô: FY4527) Hạn sử dụng 30/11/2022. Lọ 

đa liều (6 liều); 

- Vắc xin Pfizer phân bổ đợt này có nắp lọ màu xám, loại dung dịch tiêm ngay 

KHÔNG CẦN PHA LOÃNG; 

- Đối tượng sử dụng vắc xin: Trẻ em từ 12 tuổi trở lên và người lớn. 
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