
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN THANH THỦY 

 

Số:           /UBND-YT 

V/v đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19 và đăng 

ký tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) 

trên địa bàn huyện. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thanh Thủy, ngày      tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi:    

- Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn huyện;  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Văn bản số 1354/SYT-NVY&QLHN ngày 15/5/2022 của Sở 

Y tế tỉnh Phú Thọ về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-

19 và đăng ký tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4). Để đạt tối đa hiệu quả bảo vệ của 

vắc xin phòng COVID-19 trong công tác phòng chống dịch cho các nhóm đối 

tượng, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau: 

1. Trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị 

Rà soát các trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

của ngành, cơ quan, đơn vị quản lý chưa tiêm mũi 3 (nhắc lại lần 1) và đăng ký 

tiêm mũi 4 (nhắc lại lần 2) theo phụ biểu đính kèm. Đề nghị tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 mũi 3, mũi 4 gửi về Trung tâm Y tế huyện (qua hòm thư điện tử: 

chulamksdb@gmail.com) chậm nhất đến 16h00 ngày 22/5/2022 để tổng hợp, 

bố trí vắc xin tiêm chủng. 

2. Phòng Y tế huyện 

Phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc rà 

soát đối tượng chưa được tiêm vắc xin phòng COVID-19 để hoàn thành mục 

tiêu trên 90% người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn huyện được tiêm mũi 3 

vắc xin COVID-19 và hoàn thành tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đủ điều kiện 

tiêm chủng. 

3. Trung tâm Y tế huyện  

- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan 

đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho người dân trong độ tuổi 

tiêm chủng;  

- Tổng hợp và báo cáo số đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 4 

(nhắc lại lần 2) theo phụ biểu đính kèm gửi về Sở Y tế (qua hệ thống QLVB 

VNPT-iOffice và email: ksbtn.ytdpphutho@gmail.com) chậm nhất đến hết 

ngày 23/5/2022. 
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4. Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông 

Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh truyền thông hướng dẫn 

người dân về lợi ích của tiêm chủng vắc xin trong phòng chống dịch COVID-19, 

tạo sự đồng thuận của nhân dân, vận động người dân cùng tham gia tiêm chủng. 

Tăng cường sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ 

chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện rà soát tổng hợp nhu cầu tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi 4 (nhắc lại lần 2) theo phụ biểu đính kèm, 

cụ thể như sau: 

- Đối tượng:  

+ 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 COVID-

19: cán bộ y tế; cán bộ tuyến đầu phòng chống dịch; công nhân, người làm việc 

tại các khu/cụm công nghiệp. 

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

xuất); Vắc xin do AstraZeneca sản xuất; Vắc xin cùng loại với mũi 3 (mũi nhắc 

lại lần 1). 

- Khoảng cách: ít nhất 04 tháng sau mũi 3 (mũi nhắc lại lần 1). Người đã 

mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3 trì hoãn tiêm chủng 03 tháng sau khi mắc 

COVID-19. 

- Danh sách tổng hợp gửi về Trung tâm Y tế huyện (qua hòm thư điện tử: 

chulamksdb@gmail.com) chậm nhất đến 16h00 ngày 22/5/2022. 

 Yêu cầu Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn và 

các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTHU,TTHĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- BCĐ phòng chống dịch Covid-19; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 
  PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

  Nguyễn Văn Đức 
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Phụ biểu 

ĐĂNG KÝ 

Vắc xin phòng COVID-19 tiêm chủng mũi 4 (mũi nhắc lại lần 2) 
(Kèm theo Văn bản số        /UBND-YT, ngày     /5/2022 của UBND huyện Thanh Thủy) 

 

TT 
Cơ quan, địa 

phương, đơn vị 

Số lượng đăng 

ký tiêm mũi 3 

Số lượng đăng ký tiêm mũi 4* 

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 

COVID-19** 

      

      

      

      

      

      

  

* Người đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 4 có thời gian tối 

thiểu 04 tháng sau mũi 3 (mũi nhắc lại lần 1). Người đã mắc COVID-19 sau 

tiêm mũi 3 trì hoãn tiêm chủng 03 tháng sau khi mắc COVID-19. 

** Cán bộ y tế; cán bộ tuyến đầu phòng chống dịch; công nhân, người 

làm việc tại các khu/cụm công nghiệp. 
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