
 

Kính gửi:  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Sở Y tế; 

- Sở Thông tin và Truyền thông. 
 

Thực hiện Thông báo kết luận số 142/TB-VPCP ngày 13/5/2022 của Văn 

phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại 

cuộc họp về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến 

dưới 12 tuổi; Văn bản số 2357/BYT-DP ngày 09/5/2022 của Bộ Y tế về việc 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 nhắc lại lần 2 (mũi 4); Để tăng cường miễn dịch 

phòng bệnh COVID-19 cho những người đã được tiêm chủng trên địa bàn tỉnh; 

trên cơ sở đề xuất của Sở Y tế tại Văn bản số 1194/SYT ngày 12/5/2022, UBND 

tỉnh yêu cầu Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. UBND các huyện, thành phố: 

1.1.Tiếp tục khẩn trương tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-

19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo hoàn thành trong quý II/2022 

theo chỉ đạo của Chính phủ tại Thông báo số 114/TB-VPCP ngày 15/4/2022. 

1.2. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 

dưới 12 tuổi, đảm bảo an toàn, hiệu quả và hoàn thành việc tiêm cho trẻ đủ điều 

kiện tiêm chủng trong Quý II/2022 theo chỉ đạo của Chính phủ. 

1.3. Tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) vắc xin phòng COVID-19 

- Đối tượng tiêm: Người từ 50 tuổi trở lên; Người từ 18 tuổi trở lên có suy 

giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; Người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm 

nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19: cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công 

nhân, người làm việc các khu công nghiệp. 

- Vắc xin sử dụng: Vắc xin mRNA (vắc xin do hãng Pfizer hoặc Moderna sản 

xuất); Vắc xin do Astarzeneca sản xuất; Vắc xin cùng loại với mũi 3 (mũi nhắc lần 1). 

- Khoảng cách: Ít nhất là 4 tháng sau mũi 3 (mũi nhắc lần 1). 

- Người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3: Trì hoãn 3 tháng sau khi mắc 

COVID-19. 
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TỈNH VĨNH PHÚC 
 

Số:             /UBND-VX1 

V/v triển khai tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 nhắc lại lần 2 (mũi 4) 

cho người từ 18 tuổi trở lên và 

đẩy mạnh tiêm chủng cho trẻ em 

từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi. 
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1.4. Rà soát, thống kế đối tượng và đề xuất nhu cầu vắc xin tiêm mũi 4 

(theo biểu mẫu đính kèm) bằng văn bản gửi về Sở Y tế trước ngày 18/5/2022, 

đồng thời gửi bản điện tử qua địa chỉ Email: nghiepvuyduocvp@gmail.com để 

Sở Y tế tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. 

1.5. Phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công 

tác tuyên tuyền việc tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo 

khuyến cáo của Bộ Y tế. 

2. Sở Y tế:  

2.1. Xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để để triển 

khai tiêm mũi 4 căn cứ vào tiến độ cung ứng vắc xin; báo cáo UBND tỉnh. 

2.2. Đề xuất nhu cầu tiêm mũi 4 gửi Viện vệ sinh dịch tễ trung ương và 

báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/5/2022. 

2.3. Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh; kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất 

với UBND tỉnh. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các cơ 

quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên tuyền việc tiêm vắc xin COVID-19 cho 

trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo khuyến cáo của Bộ Y tế . 

Yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố 

khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 
 

 Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Như Kính gửi; 
- Lưu: VT, VX1 (Tr          b). 
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Vũ Việt Văn 
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Biểu mẫu 

ĐỀ XUẤT NHU CẦU VẮC XIN TIÊM MŨI 4 

(Kèm theo Văn bản số        /UBND-VX1 ngày        /5/2022 của UBND tỉnh) 
 

STT Địa phương 
Số đối tượng 

tiêm mũi 4 

Dự kiến số lượng 

nhu cầu vắc xin 

tiêm mũi 4 

Ghi chú 

     

     

     

     

 Tổng số    
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