
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-YT 

V/v tiếp tục  đẩy mạnh triển khai  

tiêm vắc xin phòng COVID-19 

 cho các nhóm đối tượng 

 

Xuân Trường, ngày      tháng 6  năm 2022 

 

 
   
    Kính gửi: 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo,   

  Trung tâm Y tế, Trung tâm GDTX-GDNN huyện; 

- Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Công văn số 1090/SYT-NVY ngày 23/6/2022 của Sở Y tế tỉnh 

Nam Định v/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các 

nhóm đối tượng tiêm chủng, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, 

UBND các xã, thị trấn triển khai một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19, nhất là việc 

tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên và hoàn thành việc tiêm đủ 2 mũi 

cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8 năm 2022 đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

2. Triển khai tiêm liều nhắc lại (mũi 3) vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 

12 đến 17 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản như sau: 

- Vắc xin sử dụng: Vắc xin của hãng Pfizer đã được Bộ Y tế phê duyệt sử 

dụng cho lứa tuổi này. 

- Liều lượng: Liều 0,3ml. 

- Khoảng cách: Ít nhất là 5 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản. 

- Người đã mắc COVID-19 thì trì hoãn 3 tháng sau khi mắc COVID-19 và 

đảm bảo khoảng cách với mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 5 tháng. 

2.1. UBND các xã, thị trấn: Rà soát, lập danh sách trẻ từ 12 đến 17 tuổi 

(đủ điều kiện tiêm chủng) không đi học (bao gồm cả các trẻ tại Trung tâm Bảo 

trợ xã hội, cơ sở tôn giáo …); tổng hợp số liệu (theo biểu đính kèm) gửi Trung 

tâm Y tế huyện. 

2.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: 

- Chỉ đạo các trường THCS trên địa bàn huyện rà soát, lập danh sách học 

sinh từ lớp 7 đến lớp 9 (năm học 2021-2022) đủ điều kiện tiêm chủng. Đồng thời, 

đôn đốc, hướng dẫn các trường thực hiện; tổng hợp số liệu của mỗi trường (theo 

biểu đính kèm) gửi Trung tâm Y tế huyện. 

- Phối hợp ngành Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai tiêm cho 

nhóm đối tượng này đảm bảo an toàn, đạt kết quả cao. 
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2.3. Trung tâm GDTX-GDNN, các trường THPT trên địa bàn 

huyện: Rà soát, lập danh sách học sinh học lớp 10 đến lớp 12 (năm học 

2021-2022) đủ điều kiện tiêm chủng; tổng hợp số liệu (theo biểu đính kèm) 

gửi Trung tâm Y tế huyện. 

2.4. Trung tâm Y tế huyện. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện, các trường THPT, Trung tâm 

GDTX-GDNN huyện, UBND các xã, thị trấn tổng hợp nhu cầu vắc xin tiêm mũi 3, 

báo cáo Sở Y tế trước ngày 29/6/2022. 

- Triển khai tiêm cho nhóm đối tượng này theo tiến độ cung ứng vắc xin của 

tỉnh, đảm bảo an toàn, khoa học. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Hiệu trưởng các trường THPT; 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện. Báo cáo của các 

đơn vị gửi Trung tâm Y tế huyện theo địa chỉ Email: ksdbxuantruong@gmail.com 

chậm nhất trong ngày 26/6/2022./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND,UBND huyện; 
- Như trên; 
- Cổng TTĐT huyện; 
- Lưu: VT, YT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 

Trần Văn Vỵ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ksdbxuantruong@gmail.com
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Phụ lục 

NHU CẦU TIÊM VẮC XIN COVID-19 MŨI 3 

CHO TRẺ TỪ 12 ĐẾN 17 TUỔI 

 

TT 
Thời gian đủ điều kiện tiêm 

chủng 

Số đối tượng tiêm mũi 3 

Trẻ đang đi học Trẻ không đi học 

1 Tháng 7/2022   

2 Tháng 8/2022   

3 …………….   

Tổng số đối tượng   
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