
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  /SYT-NV 

V/v Tiêm vắc xin phòng COVID-19  

cho người trên 65 tuổi và người có bệnh lý 

nền - bệnh mạn tính nặng tại Bệnh viện 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng       năm 2021 

Kính gửi:  

- Ban Chỉ đạo chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 các huyện, 

thị xã, thành phố; 

- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

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

(Sau đây gọi tắt là các đơn vị) 

  

Thực hiện Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế ban 

hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-

CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Công điện số 1599/CĐ-BYT 

ngày 15/10/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19; 

Căn cứ Công văn số 15471/UBND-VP ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về 

việc đề xuất tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 16 (lần 2) năm 2021 (đợt 59 của 

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương); 

Trong quá trình triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19, có 

nhiều đối tượng trên 65 tuổi, đối tượng có bệnh lý nền -  bệnh mạn tính nặng được 

chỉ định tiêm tại Bệnh viện nhằm đảm bảo an toàn; Để tiếp tục tăng tỉ lệ bao phủ 

vắc xin, đặc biệt là ở nhóm đối tượng trên 65 tuổi và nhóm đối tượng có bệnh lý 

nền - bệnh mạn tính nặng, Sở Y tế đề nghị các đơn vị chỉ đạo thực hiện các nội 

dung sau: 

1. Khẩn trương rà soát các đối tượng là người trên 65 tuổi, người có bệnh 

lý nền -  bệnh mạn tính nặng chưa được tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa 

bàn quản lý, thông báo hướng dẫn đối tượng tiến hành kê khai đầy đủ thông tin 

đăng ký tiêm chủng tại cổng đăng ký trực tuyến: 

https://soyte.brvt.vn/dangkytiemchung-benhnen (Lưu ý: nhập chính xác và 

đầy đủ các thông tin, đặc biệt là số điện thoại di động, số CMND/CCCD và mô 

tả chi tiết bệnh kèm theo). 

2. Sau khi đủ số lượng đăng ký, Sở Y tế tiến hành rà soát, thống kê đối 

tượng và có kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người trên 65 

tuổi, người có bệnh lý nền -  bệnh mạn tính nặng được chỉ định tiêm tại Bệnh viện, 

cụ thể: 

 - Địa điểm tổ chức tiêm: 

+ Tại Bệnh viện Bà Rịa (thực hiện tiêm cho những đối tượng của 

thành phố Bà Rịa, huyện Châu Đức, huyện Long Điền, huyện Đất 

Đỏ, huyện Xuyên Mộc, thị xã Phú Mỹ). 

+ Tại Bệnh viện Vũng Tàu (Bệnh viện Lê Lợi cũ: thực hiện tiêm cho 

những đối tượng của thành phố Vũng Tàu). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-quyet-128-nq-cp-2021-quy-dinh-tam-thoi-thich-ung-an-toan-linh-hoat-dich-covid19-490931.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-quyet-128-nq-cp-2021-quy-dinh-tam-thoi-thich-ung-an-toan-linh-hoat-dich-covid19-490931.aspx
https://soyte.brvt.vn/dangkytiemchung-benhnen


 - Thời gian tổ chức tiêm: Dự kiến từ 25/10/2021 đến 30/10/2021. 

 - Loại vắc xin sử dụng: Pfizer hoặc AstraZeneca (Tùy thuộc vào tính sẵn 

  có của loại vắc xin tại thời điểm tổ chức tiêm). 

 3. Quy trình tiếp nhận và phê duyệt thông tin đăng ký: 

 - Bước 1: Người dân đăng ký theo đúng đối tượng chỉ định tiêm chủng tại 

cổng đăng ký trực tuyến: https://soyte.brvt.vn/dangkytiemchung-benhnen 

(Lưu ý: nhập chính xác và đầy đủ các thông tin, đặc biệt là số điện thoại di động, 

số CMND/CCCD và mô tả chi tiết bệnh kèm theo). 

 - Bước 2: Danh sách thông tin người đăng ký tiêm chủng đã được phê 

duyệt sẽ được chuyển đến đơn vị tiêm chủng mà người đăng ký đã lựa chọn để tổ 

chức tiêm. 

 - Bước 3: Người được phê duyệt tiêm chủng sẽ nhận được tin nhắn mời 

tiêm từ Hệ thống Tiêm chủng Quốc gia “TIEMCHUNG”, căn cứ vào thời gian, 

địa điểm trong tin nhắn SMS có mặt đúng giờ, xuất trình tin nhắn SMS và thực 

hiện theo hướng dẫn của đơn vị tiêm chủng để được tiêm vắc xin phòng COVID-

19. 

 *Lưu ý: Tiếp nhận đăng ký trực tuyến đợt này có số lượng giới hạn dự 

kiến là 13.500 người; Khi đã đủ số lượng người đăng ký, cổng đăng ký sẽ tự động 

đóng và không tiếp nhận thêm các yêu cầu đăng ký khác. 

 4. Chỉ định tiêm tại bệnh viện: Thực hiện tiêm chủng mũi 1 tại bệnh viện 

cho người chưa từng tiêm vắc xin phòng COVID-19 và thuộc một trong những 

đối tượng sau: 

- Người trên 65 tuổi; 

- Người có bệnh lý nền - bệnh mạn tính nặng: đái tháo đường, tăng huyết 

áp, tim mạch, bệnh phổi mạn tính, ung thư, béo phì nặng, bệnh gan, nhiễm vi rút 

suy giảm miễn dịch ở người - HIV,…; 

- Người bị suy giảm miễn dịch;  

- Người có tình trạng tự miễn dịch, mắc các bệnh tự miễn; 

- Người có tiền sử dị ứng với các dị nguyên khác; 

- Người mất tri giác, mất năng lực hành vi; 

- Người có tiền sử giảm tiểu cầu và/hoặc rối loạn đông máu. 

5. Một số lưu ý trước và sau khi đi tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

* Trước khi đi tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

- Mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và thẻ Bảo hiểm y tế (nếu có). 

- Đối với người có bệnh nền, bệnh mạn tính, bệnh tự miễn và các bệnh khác 

thuộc đối tượng tiêm tại Bệnh viện: Vui lòng mang theo hồ sơ bệnh án hoặc các 

loại hồ sơ, giấy tờ, giấy khám sức khỏe,… liên quan của các lần khám bệnh gần 

đây nhất để Bác sĩ khám sàng lọc có chỉ định tiêm vắc xin phù hợp, đảm bảo an 

toàn tiêm chủng tối đa. 

- Trước khi đi tiêm chủng: Ăn uống đầy đủ, không nên sử dụng các loại 

thức uống có cồn, thức uống có chứa cafein, cà phê… 

- Thực hiện nghiêm thông điệp "5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng 

cách - Không tập trung - Khai báo y tế" khi đi tiêm chủng. 

 

https://soyte.brvt.vn/dangkytiemchung-benhnen


 

* Sau khi tiêm vắc xin phòng COVID-19:  

- Theo dõi sức khỏe bản thân sau khi tiêm chủng: ở lại điểm tiêm chủng 30 

phút sau khi tiêm để cán bộ y tế theo dõi, phát hiện sớm các phản ứng sau tiêm 

chủng; Khi về nhà, nơi làm việc cần chủ động theo dõi sức khỏe bản thân trong 

vòng 03 tuần sau tiêm. 

- Lưu giữ Giấy xác nhận tiêm Vắc xin phòng COVID-19; Thực hiện hướng 

dẫn của Bộ Y tế về theo dõi phản ứng sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

Đề nghị Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh viện Vũng Tàu tổ chức triển khai tiêm 

vắc xin đảm bảo an toàn theo đúng quy trình, quy định. 

Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cung cấp vắc xin và bơm kim tiêm 

đầy đủ cho Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh viện Vũng Tàu để triển khai tiêm chủng 

theo đúng kế hoạch. Đồng thời, tổ chức giám sát, hỗ trợ trong quá trình tiêm. 

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Báo Bà Rịa-Vũng Tàu hỗ trợ truyền tải thông tin đến toàn thể người dân hiện đang 

sinh sống trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được biết và đăng ký tiêm chủng vắc 

xin phòng COVID-19 đúng đối tượng chỉ định tiêm chủng. 

Trên đây là kế hoạch đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người trên 

65 tuổi và người có bệnh lý nền - bệnh mạn tính nặng được chỉ định tiêm tại Bệnh 

viện. 

Trân trọng./. 
 

 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh (b/c); 

- TTCH PCD COVID-19 tỉnh; 

- Trưởng ban BCĐ Chiến dịch 

tiêm chủng vắc xin tỉnh; 

- VP UBND tỉnh; 

- Trung tâm KSBT tỉnh; 

- Bệnh viện Bà Rịa (thực hiện); 

- Bệnh viện Vũng Tàu (thực hiện); 

- Sở TT&TT tỉnh (p/hợp truyền thông); 

- Báo Bà Rịa-Vũng Tàu; 

- Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh; 

- Lưu: VT, NV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Minh An 
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