
 

1 

 

 UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ Y TẾ 

Số:          /KH - SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Trà Vinh, ngày       tháng 9  năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca (đợt 13) 

 

I. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về việc 

mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; 

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ về việc 

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ trưởng 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 1052/QĐ-VSDTTƯ ngày 09/9/2021 của Viện Vệ sinh 

dịch tể Trung ương về việc phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 35;  

Căn cứ Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy số 534-TB/TU ngày 14 

tháng 9 năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 1507/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh 

về ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 giai 
đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 với 
những nội dung sau:  

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Phòng, chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 
cho công nhân lao động tại các công ty, doanh nghiệp và CB, CC, VC, Quân đội, 
Công an đã tiêm mũi 1 tháng 6/2021 tại TTKSBT. 

- Đảm bảo tối đa an toàn, hiệu quả, chất lượng khi sử dụng vắc xin phòng 
COVID-19. 

2. Yêu cầu 

- Công khai, minh bạch danh sách đối tượng tiêm theo đúng hướng dẫn 

trong các văn bản của Chính phủ và Bộ Y tế, tạo được sự đồng thuận, hợp tác của 
người dân trong quá trình triển khai. 

- Danh sách đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 phải được Ban chỉ 
đạo tỉnh, huyện hoặc người đứng đầu đơn vị phê duyệt. 
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III. NGUYÊN TẮC VÀ ĐỐI TƯỢNG TRIỂN KHAI 

1. Nguyên tắc 

- Đảm bảo tiêm hết số lượng vắc xin trước khi hết hạn sử dụng tránh để 
lãng phí trong tiêm vắc xin. 

- Huy động hệ thống chính trị tham gia chiến dịch tiêm chủng tối đa các lực 
lượng bao gồm các cơ sở trong và ngoài ngành y tế, lực lượng công an, quân đội, 
các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành, đoàn thể bao gồm Đoàn Thanh 

niên, Hội phụ nữ, tình nguyện viên…hỗ trợ triển khai tiêm chủng. 

- Đảm bảo tỷ lệ bao phủ và tỷ lệ sử dụng vắc xin cao cho người trong độ 

tuổi tiêm chủng được tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

- Đảm bảo tối đa an toàn tiêm chủng, đảm bảo không để xảy ra dịch bệnh 

COVID-19 trong quá trình tổ chức tiêm chủng. 

2. Đối tượng tiêm vắc xin:  (Vắc xin AstraZeneca) 

- Tiêm mũi 2: cho những người đã tiêm mũi 1 từ ngày 14/6/2021 đến 
20/6/2021, còn lại khoảng 8.080 người (sau tiêm đợt 10);  

- Tiêm mũi 1 cho đối tượng: Lái xe đường dài của hợp tác xã Tân Tiến và 
hợp tác xã vận tải Trà Vinh (Danh sách do Sở Giao thông vận tải cung cấp); 

- Tiêm mũi 1 cho đối tượng: Lực lượng shipper và nhân viên bán hàng 
trong siêu thị; Tiểu thương kinh doanh trong khu vực chợ, thành viên Ban Quản 
lý chợ, người tham gia trực chốt vào chợ trên địa bàn thành phố Trà Vinh (Danh 

sách do Sở Công thương cung cấp). 

(Đính kèm phụ lục 1) 

IV. THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC, ĐỊA ĐIỂM T Ổ CHỨC TIÊM 

1. Thời gian triển khai 

- Thời gian triển khai từ ngày 21/9 - 23/9/2021, các địa phương chủ động 
xây dựng kế hoạch trên địa bàn tùy theo tình hình thực tế. 

- Những trường hợp hoãn tiêm, chưa được tiêm sẽ được tiêm vào các đợt sau. 

2. Phương thức triển khai 

- Căn cứ vào số liều vắc xin, chủng loại vắc xin được phân bổ và đối tượng 
được nêu tại Điều 2, mục III, tổ chức tiêm phải đảm bảo tỷ lệ phù hợp theo vùng 

cư trú, các công ty xí nghiệp trên từng huyện, thị xã, thành phố. 

- Triển khai cơ bản như tiêm chủng mở rộng trên địa bàn của 09 huyện, thị 

xã, thành phố, Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn. 

- Sử dụng hệ thống tiêm chủng mở rộng sẵn có. 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố là đầu mối tổ chức triển khai 

và thực hiện kế hoạch tiêm phòng COVID-19 trên địa bàn; phối hợp với các Ban 
ngành đoàn thể, tăng cường kiểm tra giám sát các điểm tiêm để đảm bảo an toàn 
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và chất lượng tiêm chủng. 

3. Địa điểm tiêm 

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

- Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn. 

- Các đơn vị huy động tối đa cán bộ tiêm chủng trên địa bàn, đội thanh niên 
tình nguyện,….  tùy theo tình hình thực tế có thể bố trí nhiều bàn tiêm tại địa 
điểm tiêm và điểm tiêm lưu động. 

Lưu ý: bố trí đội cấp cứu lưu động, xe cứu thương tại những địa điểm tiêm 
ngoài cơ sở khám chữa bệnh để xử trí, vận chuyển sớm các trường hợp tai biến 

nặng sau tiêm chủng. 

V. CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Triển khai chuyên môn 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tham mưu Sở Y tế xây dựng kế hoạch và 

Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và Sở Công thương triển khai tiêm vắc xin 
phòng COVID-19 ngay sau khi nhận được vắc xin từ tuyến trên.  

2. Điều tra, lập danh sách đối tượng tiêm 

- Giao Ban chỉ đạo cấp huyện tổ chức rà soát, lập danh sách tất cả đối 

tượng cụ thể tại khoản 2, mục III phù hợp số lượng vắc xin được phân bổ. 

- Danh sách phải đủ các thông tin: Họ và tên, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện 
thoại, số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân, mã số bảo hiểm y tế; đối 

tượng được tiêm mũi 1 phải tự đăng ký hoặc tập thể cơ quan, công ty đăng ký;  
tổng hợp danh sách có đủ các thông tin tại cơ sở y tế gần nhất trên cổng thông tin 

điện tử: Sổ sức khỏe điện tử hoặc trên phần mềm: tiemchungcovid19.gov.vn. 

- Hoàn thành danh sách trong vòng 1 ngày sau khi nhận được phân bổ vắc 

xin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

3. Dự trù, tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin, vật tư tiêm chủng  

- Việc tiếp nhận, bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng thực hiện theo đúng 
các quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

Quy định về hoạt động tiêm chủng. 

- Sử dụng trang thiết bị, vật tư trong TCMR thường xuyên để tiếp nhận, 

bảo quản, vận chuyển vắc xin phòng COVID-19 tại tất cả các tuyến. Việc vận 
chuyển vắc xin phải được thực hiện bởi cán bộ được đào tạo hướng dẫn bảo quản 

vắc xin. Trong quá trình vận chuyển bảo quản vắc xin tại các tuyến phải có thiết 
bị theo dõi nhiệt độ.  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiến hành giao vắc xin, vật tư, tài liệu 

tiêm chủng cho Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trong vòng 1 ngày sau 
khi nhận được vắc xin từ Viện khu vực. 

- Số lượng vắc xin, Bơm kiêm tiêm hộp an toàn và tài liệu.  
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4. Tổ chức tiêm chủng 

- Thực hiện theo Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc “Ban hành Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin 
phòng COVID-19”. 

- Thực hiện theo Quyết định số: 4355/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 của Bộ Y 
tế “Về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc 
xin phòng COVID-19”. 

- Trước khi triển khai tiêm, Trung tâm Y tế phối hợp Phòng Y tế triển khai 
đến Trạm Y tế thông báo cho các cơ quan đơn vị, công ty, tiểu thương, người dân 

thuộc đối tượng được chọn tiêm về thời gian, số lượng và địa điểm tiêm. 

- Tùy theo số lượng vắc xin, đối tượng của địa phương quản lý, Trung tâm 

Y tế huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức tiêm cho đối 
tượng đóng trên địa bàn.  

5. Hoạt động kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo 

- Ban chỉ đạo các cấp phân công thành viên phụ trách và trực tiếp đi kiểm 

tra, giám sát các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện trước và trong suốt thời 
gian tổ chức tiêm chủng. 

- Ban Chỉ đạo tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, Sở Y tế chỉ đạo Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp Tiểu ban Giám sát và Tiểu Ban tiêm chủng, 
Trung tâm Y tế tuyến huyện, thị xã, thành phố tổ chức giám sát thường xuyên các 

hoạt động chuyên môn: Xây dựng và triển khai kế hoạch, điều tra đối tượng, 
tuyên truyền; tiếp nhận, bảo quản, phân phối vắc xin, vật tư tiêm chủng; giám sát 

phản ứng sau tiêm vắc xin.... 

- Công tác thông tin, báo cáo: 

+ Báo cáo hàng ngày trong thời gian tổ chức tiêm chủng: Trung tâm Y tế 
các huyện, thị xã, thành phố báo cáo bằng email về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

trước 15 giờ hàng ngày để tổng hợp báo cáo Cục Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh 
dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur TP.HCM, BCĐ tỉnh, và Sở Y tế. 

+ Sau cuối mỗi ngày tiêm chủng, các cơ sở tiêm chủng khẩn trương nhập 
hồi cứu dữ liệu các mũi tiêm đã thực hiện tiêm cùng ngày trên nền tảng quản lý 

tiêm chủng Covid-19: tiemchungcovid19.moh.gov.vn 

+ Sau khi kết thúc chiến dịch các huyện, thị xã, thành phố báo cáo bằng 

văn bản theo mẫu hướng dẫn gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để tổng hợp 
báo cáo Cục Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur 
TP.HCM, BCĐ tỉnh, và Sở Y tế. 

6. Kinh phí  

- Tổng kinh phí: 90.000.000 đồng 

(Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng)(kèm phụ lục 2) 
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- Nguồn kinh phí:  

+ Sử dụng kinh phí thuộc Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-

19 giai đoạn 2021 - 2022. 

+ Kinh phí tại địa phương triển khai. 

+ Nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở  Y tế 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 
trong phạm vi toàn tỉnh. 

- Chỉ đạo các Trung tâm Y tế thiết lập các điểm tiêm chủng phù hợp, đảm 
bảo cho việc triển khai chiến dịch thuận lợi, đúng quy định và đạt kế hoạch. 

- Chỉ đạo các cơ sở y tế chuẩn bị các phương án đảm bảo sẵn sàng cấp cứu, 
xử lý các trường hợp phản ứng thông thường, tai biến nặng trong quá trình sử 

dụng vắc xin, đảm bảo an toàn cho các đối tượng tiêm chủng trong chiến dịch. 

- Kiểm tra, giám sát tại các địa phương có tổ chức triển khai thực hiện tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 đợt này. 

- Tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch của 
Sở Y tế chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động bố trí kinh phí phát 

sinh trong quá trình triển khai kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch tiêm vắc 
xin phòng COVID-19 của địa phương.  

- Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động triển khai thực hiện tại các đơn vị, 
địa phương trong địa bàn. 

- Tổng kết, rút kinh nghiệm với các ban ngành, địa phương khi kết thúc đợt 
tiêm chủng và báo cáo về Ban chỉ đạo tỉnh. 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

- Dự trù, tiếp nhận và bảo quản, cấp phát đủ vắc xin, vật tư, phương tiện 

tiêm chủng, đáp ứng cho Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại 
các đơn vị, địa phương trong tỉnh. 

- Cung cấp tài liệu chuyên môn cho các cơ quan thông tin đại chúng, các 
ban ngành, đoàn thể phục vụ cho công tác truyền thông, tuyên truyền về ý nghĩa, 

mục đích, lợi ích của tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

- Phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền về việc triển khai 
tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên các phương tiện truyền thông. 

- Phối hợp Tiểu ban Tiêm chủng và Tiểu ban An toàn tiêm chủng kiểm tra 
giám sát các điểm tiêm chủng trước, trong và sau tiêm chủng. 
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- Tổng hợp, báo cáo hàng ngày kết quả triển khai tiêm chủng và tình hình 
phản ứng sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho Văn phòng Chương trình tiêm 

chủng Quốc gia và khu vực, Ban chỉ đạo tỉnh, Sở Y tế. 

- Tổng hợp, báo cáo kết thúc đợt tiêm chủng trong vòng 3 ngày sau khi kết 

thúc đợt tiêm chủng. 

4. Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực, Bệnh viện 
Trường Đại học Trà Vinh và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã  

Chuẩn bị phương tiện cấp cứu, ô tô vận chuyển các trường hợp tai biến 
nặng sau tiêm chủng trên địa bàn (nếu có) và phối hợp với hệ dự phòng trong 

công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng và sẵn sàng cấp cứu, xử trí những tai 
biến sau tiêm chủng. 

5. Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố 

- Phối hợp với Phòng Y tế, tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố 

xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tiêm chủng theo quy định, 
tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện.  

- Phối hợp Phòng Giao thông vận tải và Phòng Kinh tế thị xã, thành phố; 
Phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện thông báo các tiểu thương, shipper trên địa 

bàn và các đối tượng đã tiêm mũi 1 còn lại trong tiêm đợt 10 để thực hiện các 
nội dung trên và sắp xếp địa điểm, thời gian tiêm phù phù hợp đảm bảo an 
toàn, chất lượng tiêm chủng và phòng chống dịch Covid-19. 

- Trang bị đầy đủ cơ số thuốc phòng, chống sốc theo quy định của Thông tư 
51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chẩn 

đoán và xử trí phản vệ, sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu, xử trí những tai biến sau tiêm 
chủng tại các điểm tiêm chủng./. 

 

Nơi nhận: 
- TT TU (báo cáo) 
- BCĐ PCD tỉnh (báo cáo); 
- Giám đốc, phó Giám đốc Sở; 
- BCĐ các huyện, TX, TP (phối hợp chỉ đạo); 
- Sở Công Thương (phối hợp); 
- Sở Giao thông vận tải (phối hợp); 
- Thanh tra tỉnh; 
- Các đơn vị trực thuộc SYT (để th/h); 
- Phòng Y tế các huyện, TX, TP (phối hợp); 
- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Kiên Sóc Kha 
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Phụ lục 1 

Bảng phân phối vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca vật tư và tài liệu  

 

TT Đơn vị  

Vắc xin AstraZeneca (lọ 10 liều) 
Bơm 

tiêm 

1ml 

(cây) 

Hộp 

an 

toàn 

Phiếu 

khám 

sàng 

lọc 

Giấy 

xác 

nhận đã 

tiêm 

Tiêm 

mũi 2 

* 

HTX Tân 

Tiến và 

HTX Vận 

tải TV 

Shipper 

TPTV 

Nhân 

viên 

siêu thị  

Tiểu 

thương 

TPTV 

Tống số 

đối 

tượng 

Tổng số 

vắc xin 

1 TP. Trà Vinh  1.860 257 169 112 1.032 3.430 3.450 3.700 30 3.700 1.800 

2 H. Càng Long 975 0 0 55 0 1.030 1.050 1.100 10 1.100 100 

3 H. Cầu Kè  728 0 0 20 0 748 800 900 8 800 50 

4 H. Tiểu Cần  587 0 0 7 0 594 600 600 6 700 20 

5 H. Châu Thành 907 0 0 15 0 922 980 1.000 10 1.000 30 

6 H. Trà Cú  1.033 0 0 4 0 1.037 1.050 1.100 10 1.100 10 

7 H. Cầu Ngang 982 0 0 4 0 986 1.000 1.100 10 1.100 10 

8 H. Duyên Hải   529 0 0 0 0 529 550 500 0 600 0 

9 Tx. Duyên Hải 479 0 0 24 0 503 520 500 5 600 50 

  Tổng cộng 8.080 257 169 241 1.032 9.779 10.000 10.500 89 10.700 2.070 

* Tiêm mũi 2: cho những người đã tiêm mũi 1 từ ngày 14/6/2021 đến 20/6/2021, còn lại khoảng 8.080 người (sau tiêm đợt 10)  
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Phụ lục 2 

BẢNG DỰ TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI TIÊM VẮC XIN COVID-19 BỔ SUNG (ĐỢT 13) 

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-SYT ngày       tháng       năm 2021 của Sở Y tế)  

      
Đơn vị tính: đồng 

HOẠT ĐỘNG 1: HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI  75.000.000 

TT Diễn giải Kinh phí  Cơ sở pháp lý 

1 
Công tiêm vắc xin 
COVID-19 

  

Tối đa 150.000đ/người/ngày  x  05 
người/bàn tiêm x  50 bàn tiêm x  02 ngày 
 hoặc 7.500 đ/mũi tiêm x 10.000 mũi (nếu 
bàn tiêm dưới 100 mũi/ngày) 

  75.000.000 
NQ 58/NQ-CP ngày 
08/6/2021, khoản 1 

       

HOẠT ĐỘNG 2: CÔNG TÁC PHÍ, XĂNG XE 5.480.000 

TT Diễn giải Kinh phí  Cơ sở pháp lý 

1 Công tác phí 1.360.000 

 NQ số 48/2017/NQ-HĐND 
ngày 08/12/2017, điều 4, 

khoản 2  

  
- Nhận VX, vật tư TC 
từ tuyến trên 

  
200.000đ/người/ngày  x  2 người  x  1 
ngày  

  400.000 

  

- Giao VX, vật tư tiêm 
chủng cho tuyến dưới 

  
    

360.000 

  
TTKSBT-
Cầu Kè 

80.000đ/người/ngày x 2 người x  1 ngày                 160.000    

  
TTKSBT-
H.Duyên Hải 

100.000đ/người/ngày x 2 người x 1ngày                  200.000    

- Kiểm tra, giám sát    100.000đ/người/ngày x 3 người x 2ngày                  600.000  600.000 

2 Xăng xe  4.120.000 

 NQ số 48/2017/NQ-HĐND 
ngày 08/12/2017, điều 4, 

khoản 1  

  
- Nhận VX, vật tư TC 
từ tuyến trên 

  20.000đ/lít  x  70 lít/lần/180km  x 1 lần   1.400.000 

  
- Giao VX, vật tư tiêm 
chủng cho tuyến dưới 

      1.040.000 
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Từ TTKSBT-
Cầu Kè 

20.000đ/lít  x 22 lít/lần  x 1 ngày x 1 xe                 440.000    

TTKSBT-
H.Duyên Hải 

20.000đ/lít  x 30 lít/lần  x 1 ngày x 1 xe                 600.000    

- Rửa xe ô tô   70.000đ/lần x 4 lần                 280.000  280.000 

- Phí cầu đường   200.000đ/lần x 1 lần                200.000  200.000 

- Xe mô tô đi kiểm tra, 
giám sát  

  20.000đ/lít  x  60 lít x 1 lần             1.200.000  1.200.000 

       
HOẠT ĐỘNG 3: IN ẤN VẬT PHIẾU TIÊM CHỦNG 8.500.000 

TT Diễn giải Kinh phí  Cơ sở pháp lý 

1 
Phiếu khám sàng lọc 
trước tiêm + cam kết 
đồng ý tiêm 

  500đ/tờ  x 12.000 tờ   6.000.000 
 TT 58/2016/TT-BTC ngày 
29/3/2016, điều 2, khoản 1  

2 
Giấy chứng nhận đã 
tiêm VX COVID-19 

  1.000đ/tờ  x 2.500 tờ   2.500.000   

HOẠT ĐỘNG 4: CHI BỐC VÁC, VẬN CHUYỂN VẬT TƯ TIÊM CHỦNG... 1.020.000 

TT Diễn giải Kinh phí  Cơ sở pháp lý 

1 
Thuê vận chuyển, bốc 
vác bơm kim tiêm, vật 
tư tiêm chủng 

      1.020.000   

Tổng kinh phí  

Bằng chữ:  Chín mươi triệu đồng. 
            90.000.000  
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