
       ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SỞ Y TẾ   

Số:              /SYT-NVYD  Tuyên Quang, ngày       tháng 6 năm 2022 

V/v: triển khai tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 mũi 3 cho người từ 12 
đến dưới 18 tuổi. 

 
 

  

Kính gửi:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 25/6/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 
liều nhắc lại (mũi 3) cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên 
Qaung; Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 3309/BYT-DP ngày 23/6/2022 của 

Bộ Y tế về việc hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện nội 

dung sau: 

1. Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố:  

- Chỉ đạo các Cơ sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động -Thương binh 
và Xã hội bố trí đủ nhân lực, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tổ chức các 

điểm tiêm chủng lưu động tại trường học(nếu có) đảm bảo an toàn tiêm chủng. 

- Chỉ đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn phối hợp ngành y tế tổ chức 

thực hiện Kế hoạch tiêm phòng vắc xin COVID-19 bảo đảm an toàn, hiệu quả, 
đúng tiến độ đề ra đảm bảo đạt tỷ lệ mũi tiêm theo đúng hướng dẫn hoàn thành 

trước 30/8/2022 để bắt đầu năm học mới an toàn - duy trì tốt công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 tại địa phương.  

- Cử cán bộ đầu mối tổng hợp danh sách của trẻ theo từng độ tuổi bao 

gồm tại các trường học (theo lớp) và số trẻ không đến trường(theo xã, phường) 
đăng ký nhu cầu Vắc xin cụ thể trong tháng 7 và tháng 8 về Sở Y tế để kịp thời 

phân bổ vắc xin. Nhập dữ liệu tiêm chủng của trẻ em trên hệ thống 
tiemchungcovid19 Quốc gia theo đúng quy định. Tổng hợp, báo cáo kết quả 

triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo quy định. 

- Đảm bảo tốt các điều kiện theo quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị, 

phương tiện xử lý và cấp cứu khi có tai biến xảy ra; Không tổ chức tiêm đối với 
các đơn vị, địa phương không lập danh sách, không chuẩn bị đủ điều kiện cơ sở 

vật chất, trang thiết bị, nhân lực theo quy định. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc tiêm 

liều nhắc lại đối tượng, phạm vi, hình thức tiêm phòng nhằm nâng cao nhận thức 



của các bậc phu huynh trong việc đăng ký cho con, em được tiêm vắc xin phòng 
COVID-19 đảm bảo thực hiện mục tiêu Kế hoạch đã đề ra. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo: 

- Chỉ đạo các Trường rà soát, lập danh sách giáo viên và học sinh đủ điều 
kiện tiêm phòng vắc xin COVID-19 tính đến 30/8/2022 gửi UBND huyện, thành 

phố để đăng ký nhu cầu vắc xin và Trung tâm Y tế huyện, thành phố căn cứ 
lượng vắc xin được phân bổ xây dựng kế hoạch tiêm cụ thể, chi tiết về địa điểm, 
thời gian dự kiến hoàn thành trước 30/8/2022. Đối tượng cụ thể: 

+ Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa tiêm đăng ký tiêm mũi 1 và tiêm mũi 2   

(cùng loại vắc xin đã tiêm mũi 1) sau khi tiêm mũi 1 đủ từ 28 – 30 ngày nếu mắc 
COVID thì tiêm sau khi mắc 03 tháng. 

+ Trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi: đủ điều kiện tiêm liều nhắc lại( gọi là mũi 
3) là trẻ đã tiêm mũi 2 đủ 5 tháng và nếu mắc COVID-19 thì sau khi đã khỏi 

đủ 3 tháng trở lên và đảm bảo khoảng cách với mũi 2 ít nhất là 5 tháng) 

+ Người từ 18 tuổi trở lên: Tiêm ngay mũi 3 (nhắc lại lần 1) sau khi tiêm 

mũi 2 đủ từ 3 tháng, nếu mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi và hoàn 
thành cách ly y tế; Tiêm mũi 4 (nhắc lại lần 2) sau khi tiêm mũi 3 đủ từ 4 tháng 

và nếu mắc COVID-19 thì tiêm sau khi mắc đủ 3 tháng và đảm bảo khoảng cách 
với mũi 3 ít nhất 4 tháng. 

 - Tuyên truyền về lợi ích của mũi tiêm nhắc lại và những lưu ý phụ 

huynh cần theo dõi và hướng xử trí cho học sinh trong vòng 24h, 1 tuần và 28 
ngày sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo các hướng dẫn cập nhật./.  

Sở Y tế Gửi kèm Văn bản số 3309/BYT-DP và Văn bản số 1654/SYT-NVYD và 
mẫu danh sách đăng ký tiêm để tham khảo) 

 
Nơi nhận:              

- Như kính gửi; (Th/h); 
- TTKSBT tỉnh;                   (Ph/h) 
- TTYT huyên, thành phố; 

- UBND tỉnh (BC) 
- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD (Bích).                                                                      

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Yên 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

Cán bộ đầu mối của đơn vị:                             Số điện thoại:  

STT Họ 

và 
tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

CCCD/Mã 

định danh 

Số 

Điện 
thoại 

Đăng ký tiêm 

Nam Nữ Mũi 1 Mũi 2 Mũi 3* 

(nhắc lại 

lần 1) 

Mũi 4** 

(nhắc lại 

lần 2) 

          

          

* mũi 3 (nhắc lại lần 1)  

+ Với người từ 18 tuổi trở lên sau khi tiêm mũi 2 đủ từ 3 tháng, nếu mắc 

COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi và hoàn thành cách ly y tế; 

+ Với người từ 12 đến dưới 18 tuổi: là trẻ đã tiêm mũi 2 đủ 5 tháng và nếu mắc 

COVID-19 thì sau khi đã khỏi đủ 3 tháng trở lên và đảm bảo khoảng cách với 
mũi 2 ít nhất là 5 tháng) 

 

** mũi 4 (nhắc lại lần 2)chỉ với người từ 18 tuổi trở lên  sau khi tiêm mũi 3 đủ 

từ 4 tháng và nếu mắc COVID-19 thì tiêm sau khi mắc đủ 3 tháng và đảm bảo 
khoảng cách với mũi 3 ít nhất 4 tháng. 
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