
ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN SƠN DƯƠNG

Số:              /UBND-VX
V/v triển khai tiêm vắc xin phòng

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Sơn Dương, ngày        tháng     năm 2022

                                       Kính gửi:
- 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 1757/SYT-
NVYD ngày 29/6/2022 về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3
cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi.

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo:

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

- Chỉ đạo các trường học trên địa bàn bố trí đủ nhân lực, điều kiện cơ sở vật
chất, trang thiết bị để tổ chức các điểm tiêm chủng lưu động tại trường học (nếu
có) đảm bảo an toàn tiêm chủng.

- Phối hợp với 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 Kế hoạch và hoàn thành trước ngày 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 em theo từng độ tuổi, bao
gồm tại các trường học (theo lớp) và số trẻ không đến trường (theo thôn, tổ dân

phố); đăng ký nhu cầu vắc xin cụ thể trong tháng 7 và tháng 8 về Trung tâm Y tế
huyện 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. 

- 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. Trung tâm Y tế huyện:

- Rà soát, tổng hợp số lượng, nhu cầu vắc xin từ các xã, thị trấn; đăng ký

nhu cầu vắc xin với Sở Y tế; tiếp nhận và phân bổ vắc xin cho các điểm tiêm

chủng theo nhu cầu từ cơ sở.

- 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. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện:

- Chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện 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
Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và Trung tâm Y tế huyện để đăng ký nhu cầu vắc
xin. Trung tâm Y tế huyện căn cứ số lượng vắc xin được phân bổ xây dựng kế
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hoạch tiêm cụ thể, chi tiết tới các điểm tiêm, thời gian dự kiến hoàn thành trước
30/8/2022; đối tượng cụ thể như sau:

+ Trẻ em từ 05 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 em từ 12 đến dưới 18 tuổi đủ điều kiện tiêm liều nhắc lại (gọi là mũi
3) là những em 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, 01 tuần và 28 ngày sau
tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo các hướng dẫn cập nhật.

4. các trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện; Trường phổ thông

dân tộc Nội trú ATK Sơn Dương; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục
thường xuyên: 

- Lập danh sách đối tượng tiêm (bao gồm giáo viên và học sinh) đủ điều kiện
tiêm phòng vắc xin COVID-19 tính đến 30/8/2022 gửi Trung tâm Y tế huyện để

đăng ký nhu cầu vắc xin. 

- Bố trí cán bộ, giáo viên, đảm bảo cơ sở vật chất để tổ chức điểm tiêm

chủng lưu động tại trường (nếu có); phân công giáo viên chủ nhiệm theo dõi, quản
lý học sinh trong các buổi tiêm chủng.

5. Các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng,

chống dịch; Ban Chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 huyện
căn cứ chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được phân công có trách nhiệm phối hợp
với Trung tâm Y tế huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai
thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đạt kết quả tốt.

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

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 PCT 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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