
                             Kính gửi:  

                                             - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

                                             - Các cơ quan liên quan. 

 

Theo số liệu báo cáo của Trung tâm Y tế huyện, tỷ lệ tiêm chủng mũi 4 rất 

thấp vì người dân chưa hiểu rõ về tác dụng của vắc xin sau khi tiêm mũi 4. Sau 

khi tiêm đủ liều cơ bản ( mũi 1 và mũi 2) thì khả năng bảo vệ là trên 80%, sau 3-

6 tháng hiệu lực bảo vệ giảm dần, chỉ còn 50% ( nhất là với chủng Omicron). Nếu 

tiêm mũi nhắc lại lần 1 ( mũi 3) kháng thể tăng lên được 70%, nhưng lại giảm dần 

từ tháng 4 và đến tháng thứ 6 còn 30%. Để tăng cường miễn dịch phòng bệnh 

COVID-19 cho những người đã tiêm chủng và triển khai tiêm chủng mũi 4 an 

toàn, hiệu quả, UBND huyện yêu cầu: 

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

- Tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 18 

tuổi trở lên, đảm bảo hòan thành trong quý II năm 2022. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về tác dụng của vắc xin phòng COVID-

19 để người dân đến cơ sở y tế để tiêm mũi 4. Từ thực tế cho thấy virus đang có 

những biến chủng khó lường, do đó vắc xin vẫn cần thiết cho việc bảo vệ người 

dân khỏi những diễn biến khó lường của dịch bệnh. Nếu không tiêm mũi thứ 4 

thì khả năng bảo vệ cơ thể sẽ mất dần và trở về như người chưa tiêm. 

2. Trung tâm Văn hóa- Thông tin-Thể thao 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhất là tuyên truyền qua hệ thống 

loa truyền thanh của xã, thị trấn để người dân chủ động, tự giác tiêm đủ các mũi 

tiêm cơ bản và nhắc lại. Tham gia tiêm vắc xin đầy đủ, đặc biệt tiêm mũi 4 rất 

quan trọng cho việc bảo vệ người dân khỏi những biến chứng nguy hiểm của dịch 

bệnh COVID-19. 

3. Trung tâm Y tế huyện 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN Ý YÊN 

 

Số:          /UBND-PYT 
 
 

V/v tăng cường công tác tuyên truyền về 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 

 liều nhắc lại lần 2 ( mũi 4)  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 

 

Ý Yên, ngày  30  tháng 5 năm 2022 



- Tiếp tục chỉ đạo trạm Y tế xã, thị trấn tham mưu cho UBND xã, thị trấn 

tăng cường công tác tuyên truyền về hiệu quả của vắc xin và tác dụng bảo vệ của 

mũi 4. 

- Chuẩn bị các phương án triển khai và sẵn sàng các điều kiện cần thiết để 

triển khai tiêm mũi 4 cho người dân trên địa bàn huyện ngay sau khi tiếp nhận vắc 

xin theo phân bổ của Sở Y tế. 

- Tổng hợp kết quả tiêm chủng báo cáo Sở Y tế Nam Định và UBND huyện 

( qua Phòng Y tế). 

 

 

          

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Nam Định; 

- Sở Y tế tỉnh; 

- Các cơ quan liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VP. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Đức Du 
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