
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SƠN DƯƠNG 

 

Số:               /UBND-VX 

V/v đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 4 

vắc xin phòng COVID-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Sơn Dương, ngày          tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi: 
- Các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 Theo đề nghị của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tại Văn bản số 1654/SYT-

NVYD ngày 20/6/2022 về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi 4 vắc xin phòng 
COVID-19; 

Thực hiện Công văn số 1115-CV/HU ngày 21/6/2022 của Huyện ủy Sơn 
Dương về việc đôn đốc tiến độ tiêm phòng vắc xin COVID-19 mũi 4. 

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, việc tiêm vắc xin mũi 3, 
mũi 4 là hết sức cần thiết để duy trì kháng thể trong cơ thể có khả năng phòng, 

chống dịch bệnh trước những biến thể mới của vi rút Corona. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:  

1. Đề nghị các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện: Rà soát, 
lập danh sách số người đủ điều kiện tiêm mũi 4 (bao gồm những người trên 18 

tuổi đã tiêm mũi 3 đủ từ 4 tháng trở lên; nếu mắc COVID-19 thì sau khi khỏi bệnh 
03 tháng) và những người chưa đủ thời gian tiêm (ghi rõ thời gian mắc Covid-19)  

gửi Trung tâm Y tế huyện hoặc Trạm Y tế cơ sở để xây dựng kế hoạch tiêm và 
thông báo về thời gian, địa điểm để thực hiện tiêm theo đúng quy định. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn   

- Tăng cường công tác tuyên truyền và chỉ đạo, gắn trách nhiệm lãnh đạo  

của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 
tại địa phương trong việc theo dõi các đối tượng đã tiêm, chưa tiêm để kịp thời 

đôn đốc nhắc nhở đi tiêm theo đúng quy định đảm bảo công tác phòng chống dịch 
trên địa bàn. Đảm bảo 100% người dân được tiêm phòng COVID-19 đủ liều, 

đúng lịch. Người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện về công tác tiêm phòng tại địa phương; đảm bảo phòng, chống dịch 
COVID-19 trước những biến chủng mới và diễn biến phức tạp có thể xảy ra.  

- Nếu để xảy ra dịch Covid-19 trên địa bàn nguyên nhân do người dân 
không biết, không được thông báo đi tiêm và thừa, quá hạn vắc xin thì địa phương 

hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo rà soát, lập 
danh sách theo dõi và gửi về Trạm Y tế trước ngày 25/6/2022 những đối tượng cụ 
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thể như sau:  

+ Người từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm đủ liều cơ bản (02 mũi với các loại vắc 

xin: AstraZeneca, Moderna, Pfizer; riêng 03 mũi nếu tiêm Verocell)  phải được 
tiêm đủ liều cơ bản. Sau khi tiêm đủ liều cơ bản 03 tháng thì được tiêm liều nhắc 

lại lần 1 (gọi là mũi 3); nếu mắc COVID-19 chỉ cần sau khi khỏi bệnh sức khỏe 
ổn định là được tiêm ngay mũi 3. Sau khi tiêm mũi 3 đủ từ 4 tháng trở lên thì 

được tiêm mũi 4, nếu mắc COVID-19 thì sau khi khỏi bệnh đủ từ 3 tháng trở lên. 

  + Người từ 12 đến dưới 18 được tiêm liều cơ bản đủ 02 mũi (mũi 1 và mũi 

2) để chuẩn bị tiêm mũi 3 sau khi có kế hoạch của UBND tỉnh (thực hiện theo 
hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 3181/BYT-DP ngày 17/6/2022) dự kiến 

triển khai tiêm trong tháng 7 và hoàn thành trước 30/8/2022. 

+ Trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi tiêm đủ liều cơ bản (gồm mũi 1 và mũi 2 cách 
nhau từ 28 ngày phải cùng loại vắc xin hoặc Moderna hoặc Pfizer dành cho trẻ 

em) hiện tỷ lệ này trên địa bàn huyện mới đạt 54,8% mũi 1 và 18,1% mũi 2. 

- Trung tâm Y tế huyện chịu trách nhiệm đảm bảo đầy đủ vắc xin để tiêm; 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đảm bảo việc lập danh sách đối tượng, huy động 
người dân đến tiêm và hỗ trợ ngành y tế trong việc triển khai tiêm phòng COVID-

19 tại các điểm tiêm. 

3. Trung tâm Y tế huyện  

- Thực hiện đúng quy trình, bảng kiểm tiêm chủng an toàn (không tổ chức 
tiêm chủng khi không có danh sách đối tượng tiêm ); ngay sau khi nhận được 

danh sách của các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch, thông báo cụ thể thời 
gian, địa điểm tiêm để thực hiện tiêm đúng quy định.  

- Bố trí nhân lực triển khai tiêm từ ngày 25/6/2022 đến 30/6/2022 đảm bảo 
tiêm hết số vắc xin đã được phân bổ, nếu để tồn vắc xin phải báo cáo rõ lý do về 
Sở Y tế để có hướng giải quyết sớm nhất đảm bảo tiến độ tiêm theo quy định. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 
thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (Thực hiện); 
- Ủy ban nhân dân tỉnh (Báo cáo); 
- Sở Y tế; 
- TTr Huyện ủy, HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện; 
- Chánh, Phó VP HĐND và UBND huyện; 
- Chuyên viên THVX; 
- Lưu: VT, YT (            b). 

TM ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Phạm Thị Nhị Bình 
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