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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Xuân Trường, ngày tháng 11 năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện công văn số 2326/SYT-NVY ngày 28/11/2022 v/v phối hợp tổ 

chức tiêm vắc xin Moderna cho trẻ từ 5-dưới 12 tuổi trong tháng 12/2022. Để sử 

dụng có hiệu quả, tránh lãng phí vắc xin, UBND huyện yêu cầu: 

1. UBND các xã, thị trấn: Chủ trì, phối hợp với các trường học, các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn quản lý vận động, thuyết phục gia đình trẻ đồng ý tiêm mũi 

02 bằng vắc xin Moderna vì đây là đợt cấp vắc xin Moderna cuối cùng của Việt 

Nam. Hiện nay, Bộ Y tế chưa có hướng dẫn tiêm 02 mũi cơ bản bằng vắc xin khác 

loại cho nhóm tuổi này nên trẻ đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin Moderna thì mũi 2 vẫn 

phải tiêm bằng vắc xinModerna. Nếu trẻ chỉ được tiêm 01 mũi vắc xin sẽ không 

có đủ miễn dịch để bảo vệ bản thân trước dịch bệnh COVID-19.  

Tổng hợp nhu cầu vắc xin (theo mẫu gửi kèm), báo cáo về UBND huyện 

qua Phòng Y tế trước ngày 08/12/2022. 

2. Phòng GDĐT huyện: Chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục trên địa 

bàn quản lý rà soát và lập danh sách các trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi của đơn vị đã 

được tiêm mũi 01 bằng vắc xin Moderna nhưng chưa được tiêm mũi 02  báo cáo 

về UBND xã, thị trấn; vận động, thuyết phục gia đình trẻ đồng ý tiêm mũi 02 bằng 

vắc xin Moderna để đảm bảo tiến độ tiêm chủng. 

3. Trung tâm Y tế huyện: Phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện 

xây dựng kế hoạch, tổ chức tiêm chủng mũi 02 bằng vắc xin Moderna cho trẻ từ 5 

đến dưới 12 tuổi hoàn thành trước ngày 25/12/2022. Trong trường hợp không sử 

dụng hết số lượng vắc xin được phân bổ, có thể sử dụng vắc xin Moderna để tiêm 

cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn triển khai thực hiện nghiêm nội dung Công văn này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND,UBND huyện; 
- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, YT. 
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KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

    Trần Văn Vỵ 
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