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    Kính gửi: 
- Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 

huyện, thị xã, thành phố;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đã và đang được kiểm soát, số người nhiễm bệnh 
giảm sâu, kết quả có được là một phần nhờ cộng đồng đã được tiêm vắc xin phòng 
COVID-19. Tuy nhiên, trước diễn biến khó lường của dịch Covid-19, nhất là việc xuất 
hiện biến chủng mới BA.5 của vi rút SARS-CoV-2 tại Việt Nam, làm gia tăng số mắc 
trong những ngày gần đây,

Căn cứ Công văn số 3309/BYT-DP ngày 23/6/20220 của Bộ Y tế về việc hướng 
dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19;

Căn cứ Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ và 
Công văn số 4018/BYT-DP ngày 28/7/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường triển khai 
tiêm vắc xin phòng COVID-19;

Căn cứ Công văn số 26-CV/BCĐ, ngày 04/7/2022 của Ban chỉ đạo tỉnh về việc 
tăng cường kiểm soát dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19;

Căn cứ Công văn số 5185/UBND-KGVX ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh Quảng 
Nam V/v tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; 

Nhằm tăng cường hơn nữa công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại tỉnh theo chỉ 
đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh 
và UBND tỉnh, Sở Y tế hướng dẫn đối tượng tiêm các loại vắc xin phòng COVID-19 và 
đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

I. HƯỚNG DẪN ĐỐI TƯỢNG VÀ LOẠI VẮC XIN
1. Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên
1.1. Tiêm liều bổ sung (Liều này không phải Mũi 3)
- Đối tượng: người từ 18 tuổi trở lên, bao gồm
+ Người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người đang điều trị 

ung thư tích cực đối với các khối u hoặc ung thư máu; người cấy ghép nội tạng và đang 
dùng thuốc ức chế miễn dịch; người điều trị bằng liệu pháp thụ thể kháng thể tế bào T 
(một loại điều trị giúp hệ miễn dịch tấn công và tiêu diệt các tế bào ung thư) hoặc được 
cấy ghép tế bào gốc (trong vòng 2 năm qua); người suy giảm miễn dịch nguyên phát 
trung bình hoặc nặng (ví dụ hội chứng DiGeorge, hội chứng Wiskott-Aldrich); người 
nhiễm HIV tiến triển hoặc không được điều trị; người đang điều trị tích cực 
corticosteroid hoặc các loại thuốc ứng chế miễn dịch liều cao.

+ Người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc xin Sinopharm (Vero cell) hoặc
vắc xin Sputnik V hoặc vắc xin Abdala;



- Loại vắc xin: cùng loại vắc xin với liều cơ bản hoặc vắc xin mRNA; hoặc
vắc xin Astrazeneca đối với người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc xin Sinopharm (Vero cell);

- Khoảng cách: tiêm 01 mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản từ
28 ngày đến 3 tháng;

- Liều lượng: theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đã được Bộ Y tế cho phép;
- Người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành

việc cách ly y tế theo qui định.
1.2. Tiêm liều nhắc lại lần 1 (mũi 3) (không tính liều bổ sung)
- Đối tượng: người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản (đủ 1 hoặc 2

hoặc 3 tùy theo loại vắc xin và mũi bổ sung nếu có).
- Loại vắc xin: cùng loại vắc xin với liều cơ bản hoặc vắc xin mRNA; hoặc

vắc xin Astrazeneca nếu tiêm liều cơ bản bằng vắc xin Sinopharm (Vero cell) hoặc vắc 
xin mRNA.

- Khoảng cách: tiêm 01 mũi nhắc lại ít nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng của
liều cơ bản.

- Liều lượng: theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đã được Bộ Y tế cho phép. 
Đối với vắc xin Moderna tiêm liều 0,25ml (1/2 liều cơ bản).

- Người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành
việc cách ly y tế theo qui định.

1.3. Tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)
- Đối tượng: người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm

miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ
cao phơi nhiễm với COVID-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu (lực lượng công an, 
quân đội, giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp 
dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, 
siêu thị, chợ), công nhân, người làm việc các khu công nghiệp.

- Loại vắc xin: vắc xin mRNA (vắc xin Pfizer hoặc Moderna); vắc xin 
AstraZeneca; vắc xin cùng loại với mũi 3 (mũi nhắc lần 1);

- Khoảng cách: ít nhất là 4 tháng sau mũi 3 (mũi nhắc lần 1);
- Người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3: tiêm sau khi mắc COVID-19 3

tháng và đảm bảo khoảng cách ít nhất 4 tháng sau mũi 3.
2. Tiêm liều nhắc lại (mũi 3) vắc xin phòng COVID-19 cho người từ 12 đến 17 tuổi
- Đối tượng: trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản (Mũi 1 và Mũi 2);
- Loại vắc xin: vắc xin Pfizer đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi này;
- Liều lượng: liều 0,3 ml tương tự liều cơ bản của người từ 12 tuổi trở lên;
- Khoảng cách: ít nhất là 5 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản (Mũi 2);
- Người đã mắc COVID-19: tiêm sau khi mắc COVID-19 3 tháng và đảm bảo 

khoảng cách với mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 5 tháng.
3. Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi
- Loại vắc xin: vắc xin cùng loại được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa

tuổi này. Liều lượng theo độ tuổi tương ứng và khoảng cách giữa các mũi tiêm theo 
hướng dẫn của nhà sản xuất và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, trong đó:

+ Đối với vắc xin Pfizer tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi



+ Đối với vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi
- Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã mắc COVID-19: tiêm sau khi mắc bệnh 3 tháng.
Cần chú ý là đến hôm nay (11/8/2022) chỉ còn 20 ngày để hoàn thành tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
II. ĐỀ NGHỊ 
1. UBND/BCĐ phòng chống dịch huyện, thị xã, thành phố
- Chịu trách nhiệm quản lý đối tượng tiêm chủng trên địa bàn; nếu địa phương nào 

không tiếp nhận đủ vắc xin để tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, mũi 3 cho 
trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi, cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và để xảy ra dịch bệnh 
tại địa phương mình thì Trưởng Ban chỉ đạo phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh;

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố thực hiện tiếp nhận vắc xin theo 
Quyết định phân bổ của Sở Y tế, lên kế hoạch, tổ chức tiêm và đẩy nhanh tiến độ tiêm 
vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của 
Ban Chỉ đạo tỉnh;

- Giao chỉ tiêu đối tượng tiêm chủng cụ thể về từng xã, phường, thị trấn. Tăng cường 
kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn 
theo quy định; Đảm bảo 100% đảng viên và người đang hưởng lương từ ngân sách Nhà 
nước phải tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện thông tin, tuyên truyền tới người dân về đối tượng tiêm 
chủng, loại vắc xin phòng COVID-19, lợi ích của tiêm vắc xin, việc tiêm vắc xin phòng 
Covid-19 là tiêm để chống dịch và theo dõi phản ứng sau tiêm chủng bằng nhiều hình 
thức. Trong đó tăng cường truyền thông trên loa phát thanh xã, truyền thông trực tiếp 
tại hộ gia đình;

- Chỉ đạo phòng giáo dục huyện, thị xã, thành phố phối hợp Trung tâm Y tế trên 
địa bàn triển khai tiêm chủng cho các đối tượng trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và từ 12 đế 
dưới 18 tuổi ngay khi được phân bổ vắc xin;

- Chỉ đạo Lãnh đạo các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn vận động người lao 
động tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo quy định;

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức 
triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi nhắc lần 1, lần 2 cho công nhân, người 
lao động, nhà quản lý tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc các Cụm công nghiệp trên 
địa bàn.

2. Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh
Chỉ đạo các cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc lập kế hoạch về nhu cầu vắc xin, 

lịch tiêm và thông báo đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh/ Trung tâm Y tế gần nhất 
để phối hợp tổ chức tiêm vắc xin cho người lao động, nhà quản lý của cơ sở sản xuất 
kinh doanh;

3. Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố
- Tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cho các Ban, ngành đoàn thể 

địa phương tham gia hỗ trợ công tác tiêm chủng, đặc biệt về truyền thông giáo dục đến 
từng người dân về lợi ích của việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19;

- Khẩn trương tiếp nhận vắc xin theo quyết định phân bổ từng đợt của Sở Y tế và 
lên kế hoạch tổ chức triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng 
theo quy định;



- Thực hiện phương châm: việc tăng khả năng tiếp cận của người dân, tiêm 
nhanh, nhiều quan trọng hơn là việc lãng phí vắc xin; tiếp tục triển khai điểm tiêm 
chủng thường xuyên tại đơn vị (tổ chức tiêm hằng ngày cả thứ 7, chủ nhật) và chỉ đạo 
Trạm Y tế xã, phường, thị trấn duy trì điểm tiêm chủng COVID-19 hàng ngày tại Trạm Y 
tế để phục vụ cho người dân có nhu cầu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Tổ chức 
các đội tiêm chủng lưu động để tiêm tại nhà cho những người già yếu, có bệnh nền nhưng 
hạn chế đi lại; các huyện miền núi tổ chức tiêm lưu động ngay tại các thôn;

- Cập nhật, báo cáo liên tục tiến độ và kết quả triển khai tiêm vắc xin phòng 
COVID-19 về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Các BVĐK tỉnh, BVĐK tư nhân, BV thuộc TTYT huyện, thị xã, thành phố
Đề xuất nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 để tiêm mũi nhắc lần 2 (mũi 4) cho 

viên chức, người lao động của đơn vị và bệnh nhân sắp ra viện tại đơn vị (nếu không có 
chống chỉ định). Đối với bệnh nhân sắp ra viện tại đơn vị thì tổ chức tiêm hàng ngày 
theo số lượng bệnh nhân có nhu cầu và báo cáo về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để tổng 
hợp và gửi địa phương để quản lý.

Các đơn vị đề xuất nhu cầu vắc xin theo tuyến từ Trung tâm Y tế huyện, thị xã, 
thành phố và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

5. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
- Tham mưu, đề xuất phân bổ vắc xin khi có quyết định phân bổ từ Trung ương và 

tổng hợp nhu cầu từ các địa phương; quản lý số liệu vắc xin địa phương, nhắc nhở, đôn 
đốc các địa phương tiêm chủng nhanh chóng, không để vắc xin hết hạn, gây lãng phí.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức tiêm chủng, đôn đốc, nhắc nhở, hướng 
dẫn các đơn vị thực hiện tiêm chủng an toàn, tiêm đúng đối tượng trên địa bàn mình phụ 
trách; quản lý, hỗ trợ hướng dẫn công tác báo cáo;

- Thường xuyên cập nhật, báo cáo tiến độ tiêm chủng trên địa bàn tỉnh về Sở Y tế, 
UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Bộ Y tế; 

- Duy trì điểm tiêm chủng thường xuyên (tổ chức tiêm hằng ngày) tại Trung tâm 
để hỗ trợ nhu cầu tiêm vắc xin phòng COVID-19 đồng thời triển khai các đội tiêm chủng 
lưu động tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc các khu/cụm công nghiệp khi có đề 
xuất hỗ trợ.

Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Phan Việt Cường, BT Tỉnh ủy, Trưởng 
BCĐ (để báo cáo);
- Thành viên BCĐ cấp tỉnh (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh (để báo cáo);
- VP TU (để báo cáo);
- VP UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh;
- BQL Khu KT, KCN tỉnh;
- GĐ, PGĐ Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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