ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MAI SƠN

CỘNG HOÀ XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4541 /UBND-VP

Mai Sơn, ngày 08 tháng 12 năm 2021

V/v rà soát đối tượng từ 18 tuổi trở
lên trên địa bàn huyện Mai Sơn và
điều trả vắc xin phòng COVID-19

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- UBND tỉnh Sơn La;
- Sở Y tế tỉnh Sơn La;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La.
Thực hiện Công văn số 2917/SYT-NVYD ngày 08/12/2021 của Sở Y tế
tỉnh Sơn La về đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng Vắc xin phòng Covid-19, Trên cơ
sở đề xuất của Trung tâm Y tế huyện Mai Sơn tại Tờ trình số 270/TTr-TTYT
ngày 08/12/2021. UBND huyện báo cáo kết quả rà soát nhu cầu tiêm vắc xin
mũi 1 cụ thể như sau:
1. Rà soát nhu cầu vắc xin mũi 1 đối tượng trên 18 tuổi
- Số người từ 18 tuổi trở lên: 117.591 người (do Chi cục Thống kê thành
phồ Sơn La - cung cấp); Số người từ 18 tuổi trở lên không có mặt tại địa
phương: 5.670 người, Số người từ 18 tuổi trở lên có mặt trên địa bàn huyện:
100.234 người. (Do UBND các xã, huyện Mai Sơn cung cấp đến 17 giờ ngày
8/12/2021).
- Số đối tượng cần tiêm vắc xin mũi 1: 4.200 người
- Số Vắc xin tồn đến 12 giờ ngày 8/12/2021: 6.860 liều vắc xin Moderna,
số lô 018F21A, HD: 28/03/2021, bảo quản nhiệt độ dương từ ngày: 22/11/2021
- Số vắc xin cần trả lại: 2.660 liều vắc xin Moderna, số lô 018F21A, HD:
28/03/2021, bảo quản nhiệt độ dương từ ngày: 22/11/2021.
Để đảm bảo lượng vắc xin phòng Covid 19 được sử dụng an toàn, hiệu
quả, tránh lãng phí trong quá trình triển khai, UBND huyện Mai Sơn tạm thời
không có nhu cầu đăng ký vắc xin mũi 1 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên và xin
điều trả lại Trung tâm Kiểm soát bênh tật tỉnh Sơn La: 2.660 liều vắc xin
Moderna (Số lô 018F21A, HD:28/03/2021, bảo quản nhiệt độ dương từ ngày:
22/11/2021).
2. Tổng đối tượng trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi trên địa bàn huyện:
19.045 đối tượng, trong đó :
- Số trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi ở cộng đồng không đi học có mặt tại
địa phương UBND xã, thị trấn đăng ký: 1.790 đối tượng.
- Số học sinh từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi học: 17.255 đối tượng trong
đó đối tượng đăng ký 14.168 đối tượng.

- Tổng số đối tượng từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi ở cộng đồng không đi học
và đi học đăng ký tiêm: 15.958 đối tượng.
- Từ ngày 04/12/2021 đến ngày 08/12/2021 triển khai Chiến dịch tiêm vắc
xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tại 3 điểm Bệnh viện Đa
khoa huyện, trường THPT Chu Văn Thịnh, trường THPT Cò Nòi tổng số đối
tượng đã tiêm 4.164 đối tượng và tổng vắc xin còn tồn: 228 liều trong đó tại
tuyến xã: 114 liều, kho Trung tâm Y tế huyện: 114 liều (kế hoạch đã xuất cho
bệnh viện huyện).
- Số vắc xin còn thiếu cần cấp để tiêm mũi 1 của đối tượng trẻ từ 12 tuổi
đến dưới 18 tuổi: 11.566 mũi
UBND huyện Mai Sơn đề nghị Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
tỉnh Sơn La tạo điều kiện xem xét tiếp nhận số vắc xin phòng COVID-19 trên
của Ủy ban nhân dân huyện Mai Sơn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.
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NHU CẦU VẮC XIN VÀ VẮC XIN CÒN TỒN ĐẾN NGÀY 12/08/12/2021
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