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BÁO CÁO 

Về việc tiếp nhận và tổ chức tiêm vắc xin phòng, chống dịch COVID-19 
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

(tính đến 18 giờ 00 ngày 18/09/2022) 
  

1. Tình hình tiếp nhận và sử dụng vắc xin từ Bộ Y tế: 
- Tổng số vắc xin tỉnh đã được Bộ Y tế phân bổ, tính đến ngày 31/08/2022 của 

Bộ Y tế: 3.012.088 liều. Trong đó: 
+ Tiêm cho người >18 tuổi: 2.680.296 liều 
+ Tiêm cho trẻ em 12-17 tuổi: 225.042 liều 
+ Tiêm cho trẻ em 5-11 tuổi: 106.750 liều 
- Số vắc xin đã được tiếp nhận về tỉnh/số phân bổ: 3.012.088 / 3.012.088 (100%) 
- Số vắc xin đã tiêm/số đã tiếp nhận: 2.952.970 / 3.012.088 liều (đạt 98,04%) 
- Số vắc xin hiện còn gửi tại Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh: 00 liều. 

2. Tình hình cấp phát vắc xin cho các địa phương của tỉnh: 
Sau khi được Bộ Y tế phân bổ vắc xin để sử dụng tiêm trong tháng 07/2022, 

tháng 08/2022 và tháng 09/2022, Sở Y tế đã phân bổ và cấp phát vắc xin cho các địa 
phương để tổ chức tiêm, cụ thể: 

+ Vắc xin phân bổ các địa phương tiêm trong tháng 07/2022: 46.346 liều1 
+ Vắc xin phân bổ các địa phương tiêm trong tháng 08/2022: 56.264 liều2 
+ Vắc xin phân bổ các địa phương tiêm trong tháng 09/2022: 22.596 liều3 

3. Tình hình sử dụng vắc xin: 
- Tính đến 18g00 ngày 14/9/2022, toàn tỉnh hiện còn số vắc xin đã nhận về nhưng 

chưa sử dụng là 59.118 liều. Trong đó: 
+ Vắc xin đã hết hạn sử dụng (tổng cộng 58.858 liều) hiện đang chờ Văn bản 

hướng dẫn xử lý chung cho toàn quốc của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Bộ Y tế. 
Hiện vắc xin được lưu trữ biệt lập, có dán nhãn cảnh báo để tránh cấp phát và tiêm 
nhầm vắc xin đã hết hạn sử dụng, cụ thể: 

• 25.270 liều (22.330 liều vắc xin moderna hạn 30/5/2022; 2.940 liều vắc xin Pfizer 
hạn 31/5/2022). 

• 33.588 liều (vắc xin Pfizer tiêm cho người từ 12 tuổi, hạn 25/6/2022). 
(Chi tiết vắc xin hết hạn sử dụng của từng địa phương tại Phụ lục 2) 

+ Vắc xin còn hạn sử dụng hiện các địa phương đang tiêm: 260 liều (Vắc xin phân bổ 
để sử dụng tiêm trong tháng 09/2022 – Hạn sử dụng: 30/9/2022). 

 
1 Sở Y tế có Công văn số 3093/BCĐ-YT ngày 08/7/2022 về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 năm 2022 (Đợt 10 - 
Lần 1); Sở Y tế có Công văn số 3220/BCĐ-YT ngày 20/7/2022 về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 năm 2022 
(Đợt 10 - Lần 2). 
2 Ngày 27/7/2022, Sở Y tế có Công văn số 3320/BCĐ-YT về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 năm 2022 (Đợt 10 
- Lần 3); Ngày 04/8/2022, Sở Y tế có Công văn số 3438/BCĐ-YT về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 năm 2022 
(Đợt 10 - Lần 4); Ngày 12/8/2022, Sở Y tế có Công văn số 3570/BCĐ-YT về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 
năm 2022 (Đợt 10 - Lần 5). 
3 Ngày 22/8/2022, Sở Y tế có Công văn số 3697/BCĐ-YT về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 năm 2022 (Đợt 10 
- Lần 6), theo đó phân bổ bổ sung 16.596 liều vắc xin để tiêm trong cuối tháng 08/2022 và tháng 09/2022 cho người từ 
18 tuổi trở lên, trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi, trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, kế hoạch tiêm hoàn thành trước ngày 11/9/2022. 



4. Kết quả tiêm vắc xin: 
4.1. Tiêm cho người trên 18 tuổi (884.929 người)[1]: 
- Tiêm mũi 3(*):  840.957 / 884.929 (đạt 98,89%) 
- Tiêm mũi 44 / số người đồng ý(**):  118.264 / 138.856 (đạt 85,17%) 
(*): Đối với tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên: Số mũi tiêm thực tế tiêm tại tỉnh là 707.964 

người (đạt 80,00%), số còn lại được tiêm tại tỉnh/thành phố khác. 
(**): Đối với tiêm mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, số người đăng ký và đồng ý tiêm mũi 4 

tại các địa phương do các địa phương rà soát, thống kê vào báo cáo gửi về Trung tâm KSBT tỉnh 
tính đến ngày 05/9/2022 là 138.856 người (Trong đó: bao gồm 27.383 người thuộc đối tượng chỉ 
định tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế: Người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch thể vừa đến 
nặng / thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như: cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu chống 
dịch). 

[1] Số liệu người trên 18 tuổi thực tế tại địa phương do các địa phương rà soát, thống kê và 
báo cáo gửi về TT KSBT tỉnh tính đến hết ngày 31/7/2022. Số liệu người trên 18 tuổi chưa đồng nhất 
với số liệu của Bộ Y tế (956.596) do Bộ Y tế dựa trên số liệu thống kê dân số của Cục thống kê. 

4.2. Tiêm cho trẻ em 5-11 tuổi5 (147.061 trẻ)[2]: 
- Tiêm mũi 1 / số trẻ đủ điều kiện tiêm(***):  79.437 / 147.061 (đạt 54,02%) 
- Tiêm mũi 2 / tiêm mũi 1:  45.205 / 147.061 (đạt 30,74%) 
(***): Trẻ đủ điều kiện tiêm là trẻ chưa nhiễm COVID-19 hoặc đã nhiễm COVID-19 (nhưng 

đã đủ điều kiện về thời gian để tiêm theo quy định) và được phụ huynh đồng ý cho tiêm = 79.437 trẻ 
Số trẻ có phụ huynh không đồng ý tiêm là: 68.026 trẻ. 
[2] Số liệu trẻ em từ 5-11 tuổi thực tế tại địa phương do các địa phương rà soát, thống kê và 

báo cáo gửi về TT KSBT tỉnh tính đến hết ngày 31/7/2022. Số liệu chưa đồng nhất với số liệu của Bộ 
Y tế (110.762) do Bộ Y tế dựa trên số liệu thống kê dân số của Cục thống kê. 

4.3. Tiêm cho trẻ em 12-17 tuổi (112.724 trẻ)[3]: 
- Tiêm mũi 2:  111.972 / 112.724 (đạt 99,33%) 
- Tiêm mũi 36 / trẻ đồng ý tiêm(****):  15.899 / 112.724 (đạt 14,10%) 
(****): Trẻ đồng ý tiêm theo số liệu thống kê cập nhật ngày 08/9/2022 của Trung tâm KSBT 

tỉnh là 35.772 trẻ (trong đó có 03 địa phương chưa rà soát và chưa gửi báo cáo số liệu là: Tp Bà 
Rịa, H. Đất Đỏ và H. Xuyên Mộc). 

Số trẻ có phụ huynh không đồng ý tiêm mũi 3/số trẻ đã tiêm mũi 2 là: 76.200 trẻ. 
[3] Số liệu trẻ em từ 12-17 tuổi thực tế tại địa phương do các địa phương rà soát, thống kê và 

báo cáo gửi về TT KSBT tỉnh tính đến hết ngày 31/7/2022. 
4.3. Kết quả tiêm vắc xin tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp: 

 - Theo thống kê của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (tại Công văn số 
1294/BQL-DN ngày 12/5/2022 của BQL các KCN) và Sở Công thương (tại Công văn 
số 1209/SCT-QLCN ngày 27/5/2022), tổng số số công nhân, người lao động hiện đang 
làm việc tại các KCN và Cụm CN trên địa bàn tỉnh là 75.211 người (trong đó: tại Khu 
công nghiệp là 67.518 người, tại Cụm công nghiệp là 7.693 người). 
 - Qua thống kê của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Sở Công thương, tình 
hình tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người lao động làm việc tại các KCN, Cụm 
CN: đã hoàn thành đủ liều cơ bản (mũi 1, mũi 2), đạt 98%; tỉ lệ tiêm mũi 3 đạt 82%, tỉ 
lệ tiêm mũi 4 đạt 14%. Về lý do số người lao động còn lại chưa tiêm mũi 4, các doanh 
nghiệp lý giải như sau: 

 
4 Tiêm mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên theo Công văn số 2357/BYT-DP ngày 09/5/2022 của Bộ Y tế; Công văn số 
5584/UBND-VP ngày 18/05/2022 của UBND tỉnh; Công văn số 2390/SYT-NV ngày 18/5/2022 của Sở Y tế. 
5 Tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi theo Kế hoạch 56/KH-UBND ngày 08/04/2022 của UBND tỉnh. 
6 Tiêm mũi 3 cho trẻ em 12-17 tuổi theo Công văn số 3181/BYT-DP ngày 17/6/2022; Công văn số 2824/BCĐ-YT ngày 
20/6/2022 của Sở Y tế. 



 + Người lao động đã nhiễm COVID (nhiều trường hợp đã nhiễm lần 2) và chưa 
đủ thời gian để tiêm theo quy định của Bộ Y tế. 
 + Người lao động là phụ nữ hiện đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ. 
 + Phần lớn người lao động không đồng ý tiêm vì nhiều lý do: sợ ảnh hưởng đến 
sức khỏe; lo ngại biến chứng sau tiêm; lo sợ việc tiêm vắc xin quá nhiều (4 mũi) ảnh 
hưởng đến trí nhớ. 

4.4. Phương án tiêm vắc xin trong thời gian tới: 
Số vắc xin tỉnh đã gửi nhu cầu, đề xuất Bộ Y tế cấp để tiêm trong trong thời gian 

tới (tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ em 5-11 
tuổi): tổng cộng 61.989 liều (trong đó: tiêm mũi 4 cho người từ 18 tuổi: 29.946 liều; 
tiêm mũi 3 cho trẻ 12-17 tuổi: 9.651 liều; tiêm mũi 2 cho trẻ 5-11 tuổi: 14.472 liều), 
cụ thể: 

+ Vắc xin cấp bổ sung để tiêm trong tháng 09/2022: 13.850 liều (tiêm cho trẻ 5-
11 tuổi: 5.930 liều; tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên: 7.920 liều). 
 + Vắc xin cấp để tiêm trong tháng 10/2022: 19.241 liều (tiêm mũi 4 cho người 
từ 18 tuổi: 11.231 liều; tiêm mũi 3 cho trẻ 12-17 tuổi: 3.657 liều; tiêm mũi 2 cho trẻ 5-
11 tuổi: 4.353 liều) 
 + Vắc xin cấp để tiêm trong tháng 11/2022: 15.191 liều (tiêm mũi 4 cho người 
từ 18 tuổi: 9.808 liều; tiêm mũi 3 cho trẻ 12-17 tuổi: 3.068 liều; tiêm mũi 2 cho trẻ 5-
11 tuổi: 2.315 liều) 
 + Vắc xin cấp để tiêm trong tháng 12/2022: 13.707 liều (tiêm mũi 4 cho người 
từ 18 tuổi: 8.907 liều; tiêm mũi 3 cho trẻ 12-17 tuổi: 2.926 liều; tiêm mũi 2 cho trẻ 5-
11 tuổi: 1.874 liều) 

*Trường hợp sử dụng tiêm hết 61.989 liều vắc xin được Bộ Y tế cấp bổ sung 
theo nhu cầu của tỉnh đã đề xuất, tỉ lệ tiêm vắc xin của các nhóm tuổi dự kiến như sau: 

- Người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 4: 138.856 / 138.856 (đạt 100%) 
- Trẻ em từ 12-17 tuổi: Mũi 3: 34.904 / 112.724 (đạt 30,96%) 
- Trẻ em từ 5-11 tuổi: Mũi 1: 79.035 / 147.061 (đạt 53,74%) 
 Mũi 2: 70.391 / 147.061 (đạt 47,86%) 
*Ngày 08/9/2022, Sở Y tế có Công văn số 4024/SYT-NV gửi các địa phương 

về việc tăng cường công tắc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, theo đó đề nghị các 
địa phương tiếp tục rà soát, đăng ký nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 để tiêm cho các 
đối tượng chưa được tiêm trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố và gửi về Sở Y tế, 
TTKSBT tỉnh trước ngày 15/9/2022 để tổng hợp và gửi nhu cầu bổ sung cho Bộ Y tế 
trước ngày 23/9/2022 dự kiến tổng cộng 59.316 liều, cụ thể: 

- Thành phố Bà Rịa: 5.042 liều 
- Thành phố Vũng Tàu: 3.340 liều 
- Huyện Long Điền: 50.934 liều 
- Huyện Côn Đảo: 480 liều 
- Các huyện còn lại chưa gửi nhu cầu. 
*Đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát nhu cầu, cam kết tỉ lệ tiêm chủng, có 

biện pháp đẩy mạnh triển khai tiêm cho trẻ em từ 5-11 tuổi (mũi 1 đạt tối thiếu 60%; 
mũi 2 đạt tối thiểu 50%) và trẻ em từ 12-17 tuổi (mũi 3 đạt tối thiểu 50%) theo tỉ lệ 
quy định của Bộ Y tế. 

 



*Trong thời gian tới, khi có phương án chế tài và biện pháp tuyên truyền, vận 
động để tiêm hết cho toàn bộ trẻ em từ 5-11 tuổi (mũi 1, mũi 2) và trẻ em 12-17 tuổi 
(mũi 3), thì số vắc xin tỉnh dự kiến gửi đề xuất bổ sung thêm với Bộ Y tế dự kiến là 
222.516 liều (đã bao gồm nhu cầu tại Công văn số 4024/SYT-NV ngày 08/9/2022 của 
Sở Y tế). 
 *Nếu tiêm hết số vắc xin thực tế đã gửi đề xuất Bộ Y tế, tỉnh sẽ tiêm được 
244.151 người / 1.144.714 người, đạt 21,32% theo tổng chỉ tiêu được giao của Bộ Y 
tế (mũi 4 cho người >18 tuổi; mũi 3 cho trẻ 12-17; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ 5-11 tuổi). 
 
5. Số lượng vắc xin cần tiêm dự kiến phân bổ cho các địa phương (do các địa 
phương rà soát) theo Công văn số 11281/UBND-VP ngày 15/9/2022 của UBND 
tỉnh 
 5.1. Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi 

TT Địa phương/đơn vị 
Số trẻ em 5-11 

tuổi tại địa 
phương 

Số trẻ chưa tiêm 
mũi 1 

Số trẻ chưa 
tiêm mũi 2 

Số vắc xin cần    
tiêm đủ 2 mũi 

1 Thành phố Vũng Tàu 39.218 17.783 12.012 29.795 

2 Huyện Châu Đức - - - - 

3 Thành phố Bà Rịa 14.492 7264 3.313 10.577 

4 Thị xã Phú Mỹ - - - - 

5 Huyện Long Điền 13.692 1.887 2.202 4.089 

6 Huyện Đất Đỏ - - - - 

7 Huyện Xuyên Mộc - - - - 

8 Huyện Côn Đảo - - - - 

Tổng 67.402 26.934 17.527 44.461 

 5.2. Trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi 

TT Địa phương/đơn vị 

Số trẻ em 
12-17 tuổi 

tại địa 
phương 

Số trẻ chưa 
tiêm 

mũi 1 

Số trẻ chưa 
tiêm 

mũi 2 

Số trẻ chưa 
tiêm 

mũi 3 

Số vắc xin 
cần tiêm 

1 Thành phố Vũng Tàu 58.101 2.520 4.633 18.680 25.833 

2 Huyện Châu Đức - - - - - 

3 Thành phố Bà Rịa 11.738 - - 9.889 9.889 

4 Thị xã Phú Mỹ - - - - - 

5 Huyện Long Điền 13.263 - - 8.107 8.107 

6 Huyện Đất Đỏ - - - - - 

7 Huyện Xuyên Mộc - - - - - 

8 Huyện Côn Đảo - - - - - 

Tổng 83.102 2.520 4.633 36.676 43.829 

 *Số lượng đối tượng cần tiêm vắc xin phòng COVID-19 và dự kiến giao vắc 
xin sử dụng đến 15/10/2022 (Chi tiết tại Phụ lục 3). 
 



 
6. Công tác “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng và ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”: 

6.1. Công tác “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng 
- Qua phối hợp giữa các địa phương, Sở TT&TT, Công an tỉnh và Viettel: công 

tác “làm sạch” dữ liệu liên tục được triển khai, tính đến ngày 12/9/2022 số trường hợp 
có dữ liệu không hợp lệ (Sai số điện thoại, họ tên, CMND/CCCD, địa chỉ,…) là 344.147 
trường hợp, trong đó: 

+ 250.045 trường hợp (chiếm 72,66%): TTYT các huyện, thị xã, thành phố đã xử 
lý và xuất dữ liệu chuyển cho Công an xã/phường/thị trấn xử lý, xác minh và “làm 
sạch”. Sau khi xác minh và “làm sạch” dữ liệu, Công an xã/phường/thị trấn chuyển lại 
cho TTYT huyện, thị xã, thành phố: 70.968 / 250.045 trường hợp (chiếm 28,38%) đã 
làm sạch để điều chỉnh, cập nhật trên hệ thống; Còn lại 179.077 / 250.045 trường hợp 
(chiếm 71,62%), Công an xã/phường/thị trấn hiện đang tiếp tục rà soát, xác minh, làm 
sạch để gửi cho TTYT huyện, thị xã, thành phố tiếp tục điều chỉnh, cập nhật trên hệ 
thống tiêm chủng. 

+ 94.102 trường hợp (chiếm 27,34%): TTYT các huyện, thị xã, thành phố đang 
tiếp tục xử lý và xuất dữ liệu để chuyển cho Công an xã/phường/thị trấn tiếp tục xử lý, 
xác minh và “làm sạch”. 

6.2. Công tác ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”: 
Công tác ký xác nhận hộ chiếu vắc xin (sử dụng chữ ký số - USB Token để ký 

số) do cơ sở tiêm chủng thực hiện (TTYT các huyện, thị xã, thành phố và 2 Bệnh viện: 
BVBR, BVVT). Tính đến ngày 12/9/2022, toàn tỉnh có 1.029.404 trường hợp đủ điều 
kiện để cấp Hộ chiếu vắc xin (đã làm sạch dữ liệu), trong đó: số đã ký Hộ chiếu vắc 
xin là 640.804 trường hợp (chiếm 62,25%), số chưa ký Hộ chiếu vắc xin là 388.600 
trường hợp (chiếm 37,75%), hiện các đơn vị tiêm chủng đang tiếp tục rà soát và ký 
xác nhận hộ chiếu cho các trường hợp còn lại theo quy định. 

6.3. Tiếp tục thực hiện công tác “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng và ký xác 
nhận “Hộ chiếu vắc xin” trong thời gian tới: 

a) Đề nghị Công an tỉnh:  
- Chỉ đạo lực lượng công an cấp huyện, cấp xã phối hợp cùng với ngành y tế thực 

hiện xác minh thông tin đối tượng tiêm chủng COVID-19. 
- Rà soát lại cơ sở dữ liệu dân cư do Công an tỉnh quản lý để phối hợp, hỗ trợ ngành 

y tế xác minh thông tin của các đối tượng đã tiêm vắc xin nhưng chưa tìm thấy trên hệ 
thống cơ sở dữ liệu dân cư. 

b) Đề nghị Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, 
thị xã, thành phố: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh hồ sơ tiêm 
chủng không hợp lệ và chuyển hồ sơ đã xử lý về Trạm y tế của địa phương sau khi đã rà 
soát trong thời gian sớm nhất. 

c) Sở Y tế, thành viên Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 06 tỉnh7: 
- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị tiêm chủng thực hiện 
điều chỉnh, bổ sung thông tin của các đối tượng tiêm sau khi đã được xác minh thông 
tin để “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và hoàn thành ký xác nhận “Hộ chiếu 

 
7 Theo Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai 

Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-
2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 



vắc xin” theo hướng dẫn của Bộ Y tế; định kỳ báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh, 
Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 06 tỉnh theo quy định. 

- Đồng thời chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh: 
+ Nhập dữ liệu các mũi tiêm còn thiếu lên hệ thống Nền tảng Quản lý tiêm chủng 

COVID-19, hàng ngày báo cáo kết quả cho công an cấp xã/phường trước 16h00 để tổng 
hợp, báo cáo Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Phòng Cảnh sát quản lý 
hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu);  

+ Đối với các mũi tiêm mới yêu cầu 100% các cơ sở tiêm chủng cập nhật dữ liệu 
đầy đủ, chính xác, hoàn thành ngay trong ngày và báo cáo kết quả kết quả cho công an 
cấp xã/phường trước 16h00 để tổng hợp, báo cáo Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh. 

+ Đẩy nhanh việc thực hiện “làm sạch” dữ liệu theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại 
Công văn số 2662/BYT-CNTT ngày 04/05/2022 và ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” theo 
hướng dẫn tại Công văn số 1908/BYT-CNTT ngày 15/04/2022; báo cáo kết quả về Trung 
Tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổng hợp và báo cáo về Sở Y tế theo quy định. 

 
(Chi tiết tình hình triển khai tiêm vắc xin trên địa bàn tỉnh tại Phụ lục 2, Phụ lục 3) 

 



PHỤ LỤC 1 
KẾT QUẢ TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

(tính đến 18g00 ngày 18/9/2022) 

1. Kết quả tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi  

TT Địa phương/đơn vị 
Số trẻ em 5-11 

tuổi tại địa 
phương 

Số trẻ 
đã tiêm vắc xin 

(mũi 1) 

Tỉ lệ trẻ đã 
tiêm vắc xin 

(mũi 1) 

Số trẻ 
đã tiêm vắc 
xin (mũi 2) 

Tỉ lệ trẻ đã 
tiêm vắc xin 

(mũi 2) 

1 Thành phố Vũng Tàu 49.205 18.805 38,22% 10.864 22,08% 

2 Huyện Châu Đức 18.657 9.739 52,20% 4.446 23,83% 

3 Thành phố Bà Rịa 14.492 7.225 49,86% 3.953 27,28% 

4 Thị xã Phú Mỹ 26.464 14.545 54,96% 7.704 29,11% 

5 Huyện Long Điền 17.770 11.716 65,93% 8.586 48,32% 

6 Huyện Đất Đỏ 9.642 6.010 62,33% 3.496 36,26% 

7 Huyện Xuyên Mộc 9.444 10.296 109,02% 5.382 56,99% 

8 Huyện Côn Đảo(**) 1.387 1.101 79,38% 774 55,80% 

Tổng 147.061 79.437 54,02% 45.205 30,74% 

(*) Số trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi cập nhật theo báo cáo của các địa phương tính ngày 31/5/2022. 
(**) Huyện Côn Đảo được ưu tiên cấp đủ vắc xin phòng COVID-19 để tiêm cho toàn bộ trẻ em từ 5 đến dưới 

12 tuổi. 

2. Kết quả tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi 

TT Địa phương 
Số trẻ em 12-
17 tuổi tại địa 

phương 

Số trẻ 
đã tiêm vắc xin 

(mũi 2) 

Tỉ lệ trẻ đã 
tiêm vắc xin 

(mũi 2) 

Số trẻ 
đã tiêm vắc 
xin (mũi 3) 

Tỉ lệ trẻ đã 
tiêm vắc xin 

(mũi 3) 

1 Thành phố Vũng Tàu 31.448 29.879  95,01% 3.483 11,08% 

2 Huyện Châu Đức 13.846 14.703  106,19% 660 4,77% 

3 Thành phố Bà Rịa 11.451 10.986  95,94% 1.450 12,66% 

4 Thị xã Phú Mỹ 17.075 17.638  103,30% 4.087 23,94% 

5 Huyện Long Điền 15.953 13.360  83,75% 3.710 23,26% 

6 Huyện Đất Đỏ 7.882 8.045  102,07% 1.011 12,83% 

7 Huyện Xuyên Mộc 14.160 14.502  102,42% 1.345 9,50% 

8 Huyện Côn Đảo 909 901  99,12% 153 16,83% 

9 Đơn vị tiêm chủng khác(*) - 1.958  - - - 
 TỔNG 112.724 111.972 99,33% 15.899 14,10% 

(*) Công an tỉnh, BCH QS tỉnh, Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Vũng Tàu, TTYT Vietsovpetro. 
 
 
 



3. Kết quả tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên 

TT Địa phương Số người đồng ý 
tiêm mũi 4 

Số người đã tiêm 
mũi 4 

Tỉ lệ đã tiêm mũi 
4/số người đồng ý 

1 Thành phố Vũng Tàu 25.737 27.624  107,33% 

2 Huyện Châu Đức 10.268 9.970  97,10% 

3 Thành phố Bà Rịa 16.050 11.955  74,49% 

4 Thị xã Phú Mỹ 28.961 21.564  74,46% 

5 Huyện Long Điền 20.126 14.140  70,26% 

6 Huyện Đất Đỏ 14.594 10.189  69,82% 

7 Huyện Xuyên Mộc 13.788 14.243  103,30% 

8 Huyện Côn Đảo 2.194 2.641  120,37% 

9 Đơn vị tiêm chủng khác(*) 7.138 5.938  83,19% 
 TỔNG 138.856 118.264 85,17% 

 (*) Công an tỉnh, BCH QS tỉnh, Bệnh viện Bà Rịa, Bệnh viện Vũng Tàu, TTYT Vietsovpetro. 
 
  



PHỤ LỤC 2 
TÌNH HÌNH PHÂN BỔ, SỬ DỤNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG 
(tính đến 18g00 ngày 18/9/2022) 

Vắc xin phân bổ sử dụng để tiêm trong tháng 08/2022 và tháng 09/2022: (Tổng cộng đã 
cấp: 78.860 liều; Chưa sử dụng: 260 liều) 

Ngày 27/7/2022, Sở Y tế có Công văn số 3320/BCĐ-YT về việc phân bổ vắc xin phòng 
COVID-19 năm 2022 (Đợt 10 - Lần 3), theo đó phân bổ 22.380 liều vắc xin để tiêm cho người từ 18 
tuổi trở lên, trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi, trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, kế hoạch tiêm hoàn thành 
trước ngày 25/8/2022 (Hạn sử dụng vắc xin: 26/8/2022 – đã tiêm hết). 

Ngày 04/8/2022, Sở Y tế có Công văn số 3438/BCĐ-YT về việc phân bổ vắc xin phòng 
COVID-19 năm 2022 (Đợt 10 - Lần 4), theo đó phân bổ bổ sung 6.662 liều vắc xin để tiêm trong 
tháng 08/2022 cho người từ 18 tuổi trở lên, trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi, trẻ em từ 5 đến dưới 12 
tuổi, kế hoạch tiêm hoàn thành trước ngày 25/8/2022 (Hạn sử dụng vắc xin: 31/8/2022 – đã tiêm 
hết). 

Ngày 12/8/2022, Sở Y tế có Công văn số 3570/BCĐ-YT về việc phân bổ vắc xin phòng 
COVID-19 năm 2022 (Đợt 10 - Lần 5), theo đó phân bổ bổ sung 27.222 liều vắc xin để tiêm trong 
tháng 08/2022 cho người từ 18 tuổi trở lên, trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi, trẻ em từ 5 đến dưới 12 
tuổi, kế hoạch tiêm hoàn thành trước ngày 25/8/2022 (Hạn sử dụng vắc xin: 31/8/2022 – đã tiêm 
hết). 

Ngày 22/8/2022, Sở Y tế có Công văn số 3697/BCĐ-YT về việc phân bổ vắc xin phòng 
COVID-19 năm 2022 (Đợt 10 - Lần 6), theo đó phân bổ bổ sung 16.596 liều vắc xin để tiêm trong 
cuối tháng 08/2022 và tháng 09/2022 cho người từ 18 tuổi trở lên, trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi, trẻ 
em từ 5 đến dưới 12 tuổi, kế hoạch tiêm hoàn thành trước ngày 11/9/2022 (Hạn sử dụng vắc xin: 
12/9/2022 – đã tiêm hết). 

Ngày 05/9/2022, Sở Y tế có Công văn số 3942/BCĐ-YT về việc phân bổ vắc xin phòng 
COVID-19 năm 2022 (Đợt 11), theo đó phân bổ bổ sung 6.000 liều vắc xin để tiêm trong tháng 
09/2022 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, kế hoạch tiêm hoàn thành trước ngày 20/9/2022 (Hạn sử 
dụng vắc xin: tháng 30/9/2022 – đang thực hiện tiêm). 

TT Địa phương/đơn vị 

Tổng số vắc xin 
đã cấp để sử 
dụng trong 

tháng 
08,09/2022 

Số vắc xin 
đã sử dụng 

Tỉ lệ vắc xin đã 
sử dụng/số 
được cấp 

Tổng số vắc xin 
chưa sử dụng* 

1 Thành phố Vũng Tàu 20.944 20.944 100,00% 0 
2 Huyện Châu Đức 8.160 8.160 100,00% 0 
3 Thành phố Bà Rịa 8.226 8.226 100,00% 0 
4 Thị xã Phú Mỹ 11.478 11.478 100,00% 0 
5 Huyện Long Điền 8.872 8.872 100,00% 0 
6 Huyện Đất Đỏ 5.902 5.642 95,59% 260 
7 Huyện Xuyên Mộc 8.920 8.920 100,00% 0 
8 Huyện Côn Đảo 1.972 1.972 100,00% 0 
9 Bệnh viện Bà Rịa 906 906 100,00% 0 
10 Bệnh viện Vũng Tàu 180 180 100,00% 0 
11 Công an tỉnh 3.300 3.300 100,00% 0 

 Tổng cộng 78.860 78.600 99,67% 260 
*Chi tiết tình hình sử dụng của từng loại vắc xin tại mục (1.1), (1.2) và (1.3) của phụ lục này. 

 
 
 



1.1. Vắc xin Pfizer tiêm cho người từ 12 tuổi: 

TT Địa phương/đơn vị Số liều vắc xin 
phân bổ 

Số vắc xin đã 
sử dụng 

Tỉ lệ đã sử 
dụng/số được 

cấp 

Số vắc xin 
chưa sử dụng 

1 Thành phố Vũng Tàu 12.984 12.984 100,00% 0 
2 Huyện Châu Đức 3.870 3.870 100,00% 0 
3 Thành phố Bà Rịa 5.436 5.436 100,00% 0 
4 Thị xã Phú Mỹ 5.178 5.178 100,00% 0 
5 Huyện Long Điền 4.542 4.542 100,00% 0 
6 Huyện Đất Đỏ 2.292 2.292 100,00% 0 
7 Huyện Xuyên Mộc 3.660 3.660 100,00% 0 
8 Huyện Côn Đảo 1.572 1.572 100,00% 0 
9 Bệnh viện Bà Rịa 906 906 100,00% 0 
10 Bệnh viện Vũng Tàu 180 180 100,00% 0 
11 Công an tỉnh 3.300 3.300 100,00% 0 

 Tổng cộng 43.920 43.920 100,00% 0 

1.2. Vắc xin Pfizer tiêm cho trẻ 5-11 tuổi: (Mới cấp bổ sung 6.000 liều cho 05 huyện ngày 
05/9/2022) 

TT Địa phương/đơn vị Số liều vắc 
xin phân bổ 

Số vắc xin đã 
sử dụng 

Tỉ lệ đã sử 
dụng/số 

được cấp 

Số vắc xin 
chưa sử 

dụng 
1 Thành phố Vũng Tàu 3.460 3.460 100,00% 0 
2 Huyện Châu Đức 390 390 100,00% 0 
3 Thành phố Bà Rịa 810 810 100,00% 0 
4 Thị xã Phú Mỹ 2.720 2.720 100,00% 0 
5 Huyện Long Điền 1.730 1.730 100,00% 0 
6 Huyện Đất Đỏ 1.350 1.090 80,74% 260 
7 Huyện Xuyên Mộc 940 940 100,00% 0 
8 Huyện Côn Đảo 300 300 100,00% 0 

 Tổng cộng 11.700 11.440 97,78% 260 

1.3. Vắc xin Moderna tiêm cho trẻ 6-11 tuổi: 

TT Địa phương/đơn vị Số liều vắc 
xin phân bổ 

Số vắc xin đã 
sử dụng 

Tỉ lệ đã sử 
dụng/số 

được cấp 

Số vắc xin 
chưa sử 

dụng 
1 Thành phố Vũng Tàu 4.500 4.500 100,00% 0 
2 Huyện Châu Đức 3.900 3.900 100,00% 0 
3 Thành phố Bà Rịa 1.980 1.980 100,00% 0 
4 Thị xã Phú Mỹ 3.580 3.580 100,00% 0 
5 Huyện Long Điền 2.600 2.600 100,00% 0 
6 Huyện Đất Đỏ 2.260 2.260 100,00% 0 
7 Huyện Xuyên Mộc 4.320 4.320 100,00% 0 
8 Huyện Côn Đảo 100 100 100,00% 0 

 Tổng cộng 23.240 23.240 100,00% 0 
 
 



2. Vắc xin phòng COVID-19 tồn (đã quá hạn sử dụng) tại các địa phương trước 
ngày 30/6/2022  
 

TT Địa phương/đơn vị Vắc xin Pfizer 
(liều) 

Vắc xin 
Moderna (liều) Tổng cộng 

1 TTYT TP Vũng Tàu 21.594 15.652 37.246 

2 TTYT huyện Châu Đức 3.990 4.088 8.078 

3 TTYT TP Bà Rịa 1.410 0 1.410 

4 TTYT TX Phú Mỹ 2.346 5.292 7.638 
5 TTYT huyện Long Điền 0 0 0 

6 TTYT Đất Đỏ 2.460 0 2.460 
7 TTYT Xuyên Mộc 1.026 0 1.026 

8 TTYT Côn Đảo 762 238 1.000 

Tổng 33.588 25.270 58.858 



PHỤ LỤC 3 
SỐ LƯỢNG ĐỐI TƯỢNG CẦN TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 VÀ 

DỰ KIẾN GIAO VẮC XIN SỬ DỤNG ĐẾN 15/10/2022 
(Số liệu do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh rà soát) 

 
Bảng 1: Tiêm mũi 1 và mũi 2 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi 

TT Địa phương/đơn vị 

Tổng số 
trẻ em từ 

5 đến 
dưới 12 

tuổi 

Mũi 1 Mũi 2 

Tổng cộng 
Dự kiến 

phân bổ vắc 
xin  sử dụng 

đến 
15/10/2022** 

Số trẻ đã 
tiêm vắc 

xin 

70% trên 
tổng số trẻ 
cần tiêm 

mũi 1 đến 
15/10/2022 

Số trẻ còn 
lại cần tiêm 
mũi 1 đến 
15/10/2022 

Số trẻ đã 
tiêm vắc xin 

Số trẻ cần 
tiêm mũi 2 

đến 
15/10/2022 

(1) (2) (3)=(1)*70% (4)=(3)-(2) (5) (6)=(2)-(5) (7)=(4)+(6) 

1 Thành phố Vũng Tàu 49.205 18.805 34.444 15.639 10.864 7.941 23.580 23.850 
2 Huyện Châu Đức 18.657 9.739 13.060 3.321 4.446 5.293 8.614 8.620 
3 Thành phố Bà Rịa 14.492 7.225 10.144 2.919 3.953 3.272 6.191 6.200 
4 Thị xã Phú Mỹ 26.464 14.545 18.525 3.980 7.704 6.841 10.821 10.830 
5 Huyện Long Điền 17.770 11.715 12.439 724 8.567 3.148 3.872 3.880 
6 Huyện Đất Đỏ 9.642 5.918 6.749 831 3.369 2.549 3.380 3.380 
7 Huyện Xuyên Mộc * 9.444 9.987 6.611 0 5.324 4.663 4.663 4.670 
8 Huyện Côn Đảo 1.387 1.101 971 286 774 327 613 620 

Tổng 147.061 79.035 102.943 27.700 45.001 34.034 61.734 62.050 
Ghi chú: 
* Tỉ lệ tiêm vắc xin mũi 1 huyện Xuyên Mộc vượt trên 100% à Thực hiện rà soát lại đối tượng, tránh tình trạng bỏ sót đối tượng cần quản lý. 
** Dự kiến phân bổ vắc xin tạm ước tính theo vắc xin Pfizer liều 0,2ml/liều, lọ 10 liều. Số liều vắc xin sẽ có thay đổi tùy theo loại vắc xin được 
Bộ Y tế cấp.  

  



Bảng 2: Tiêm mũi 3 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi 
 

TT Địa phương 
Số trẻ em từ 12 đến 

dưới 18 tuổi Số trẻ đã tiêm mũi 3 
70% trên tổng số 
trẻ cần tiêm mũi 3 

đến 15/10/2022 

Số trẻ còn lại cần 
tiêm mũi 3 đến 

15/10/2022 
Dự kiến phân bổ vắc 

xin sử dụng đến 
15/10/2022 * 

(1) (2) (3)= (1)*70% (4)=(3)-(2) 

1 Thành phố Vũng Tàu 31.448 3.483 22.014 18.531 18.534 
2 Huyện Châu Đức 13.846 660 9.692 9.032 9.036 
3 Thành phố Bà Rịa 11.451 1.450 8.016 6.566 6.570 
4 Thị xã Phú Mỹ 17.075 4.087 11.953 7.866 7.866 
5 Huyện Long Điền 15.953 3.710 11.167 7.457 7.458 
6 Huyện Đất Đỏ 7.882 1.011 5.517 4.506 4.512 
7 Huyện Xuyên Mộc 14.160 1.345 9.912 8.567 8.568 
8 Huyện Côn Đảo 909 153 636 483 486 

  TỔNG 112.724 15.899 78.907 63.008 63.030 
Ghi chú: 
* Dự kiến phân bổ vắc xin tạm ước tính theo vắc xin Pfizer liều 0,3ml/liều, lọ 06 liều. Số liều vắc xin sẽ có thay đổi tùy theo loại vắc xin được 
Bộ Y tế cấp.  

  



 
Bảng 3: Tiêm mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên 

 

TT Địa phương 
Dân số từ 18 tuổi 

trở lên 

Người từ 18 tuổi 
trở lên đăng ký 

tiêm mũi 4 

Số người đã tiêm 
mũi 4 

Số người chưa 
tiêm mũi 4 

Dự kiến phân bổ 
vắc xin sử dụng 

đến 15/10/2022 ** 

(1) (2)  (3) (4)=(2)-(3)   

1 Thành phố Vũng Tàu * 263.674 25.737 27.624 0 0 
2 Huyện Châu Đức 112.911 10.268 9.970 298 300 
3 Thành phố Bà Rịa 78.682 16.050 11.955 4.095 4.098 
4 Thị xã Phú Mỹ 146.388 28.961 21.564 7.397 7.398 
5 Huyện Long Điền 103.029 20.126 14.140 5.986 5.988 
6 Huyện Đất Đỏ 66.796 14.594 10.189 4.405 4.410 
7 Huyện Xuyên Mộc * 106.018 13.788 14.243 0 0 
8 Huyện Côn Đảo * 7.431 2.194 2.641 0 0 
9 Bệnh viện Bà Rịa - 1.199 1.199 0 0 
10 Bệnh viện Vũng Tàu   618 618 0 0 
11 Công an tỉnh   5.321 4121 1.200 1.200 

Tổng cộng 884.929 138.856 118.264 23.381 23.394 
Ghi chú: 
* Tỉ lệ tiêm vắc xin mũi 4 các địa phương: Thành phố Vũng Tàu, huyện Xuyên Mộc, huyện Côn Đảo vượt trên 100% à Thực hiện rà soát lại 
đối tượng đăng ký tiêm. 
** Dự kiến phân bổ vắc xin tạm ước tính theo vắc xin Pfizer liều 0,3ml/liều, lọ 6 liều. Số liều vắc xin sẽ có thay đổi tùy theo loại vắc xin được 
Bộ Y tế cấp.  
 

 


