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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ Y TẾ 

Số:         /SYT-NVYD 
V/v tăng cường tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 liều nhắc lại lần 1, lần 2 cho 

người từ 18 tuổi trở lên và tiêm mũi 1 

cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày       tháng 6 năm 2022 

{Ơ 

 

Kính gửi:  

     - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; 

              - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch COVID-19 tỉnh và UBND tỉnh về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

Theo kế hoạch đến hết Quý II/2022, các địa phương phải hoàn thành tiêm 

liều nhắc lại lần 1 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm mũi 1 cho trẻ em từ 5 đến 11 

tuổi. Tuy nhiên, đến nay tỷ lệ tiêm chủng liều nhắc lại lần 1 cho người từ 18 tuổi 

trở lên trên địa bàn tỉnh mới đạt đạt 67,2%. Tỷ lệ trẻ em từ 5 đến 11 tuổi tiêm mũi 

1 đạt 28,58% (Chi tiết tại Phụ lục 1). 

Để hoàn thành kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo chỉ đạo của 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và  UBND tỉnh. Sở Y tế đề nghị 

các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ và nhân dân trong 

tỉnh về lợi ích của tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Tích cực tham gia tiêm 

chủng đầy đủ khi có chỉ định. 

2. Rà soát, lập danh sách các trường hợp đủ điều kiện tiêm chủng, nhất là 

các trường hợp chưa được tiêm, chưa tiêm đủ liều, bao gồm cả liều cơ bản, liều 

nhắc lại lần 1 và liều nhắc lại lần 2 cho người từ 18 tuổi trở lên. Đối với trẻ em từ 5 

đến 17 tuổi chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều cơ bản; nhất là trẻ em từ 5 đến 11 

tuổi chưa tiêm mũi 1. Danh sách đăng ký tiêm chủng của các sở, ban, ngành, đoàn 

thể (theo Phụ lục 3) gửi về Sở Y tế (qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật) bằng văn 

bản và Email: dichtehn@gmail.com trước ngày 15/6/2022. Đối với các địa 

phương gửi về Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố.  

2.1. Đối tượng tiêm liều nhắc lại lần 1: Theo quy định tại Văn bản số 

10722/BYT-DP ngày 17/12/2021 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-

19 liều cơ bản, liều nhắc lại và cần lưu ý một số điểm sau: 

 - Người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung (Chi tiết 

tại Phụ lục 3). 

 - Đối với người đã tiêm mũi 1, mũi 2 bằng vắc xin Sputnik -V hoặc vắc xin 

Vero Cell thì tiêm mũi 3 mới hoàn thành mũi cơ bản; những trường hợp này phải 

tiêm mũi 4 (liều nhắc lại lần 1);  
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- Đối với người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn 

thành việc cách ly y tế theo quy định;  

 - Liều nhắc lại lần 1 được tiêm cách mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều 

bổ sung ít nhất là 03 tháng. 

2.2. Đối tượng tiêm liều nhắc lại lần 2: Theo quy định tại Văn bản số Văn 

bản số 2357/BYT-DP ngày 09/5/2022 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) và cần lưu ý một số điểm sau: 

- 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 có nguy cơ cao phơi nhiễm với 

COVID-19: cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc các khu công 

nghiệp;  

- Thời gian tiêm liều nhắc lại lần 2 là cách 04 tháng với liều liều tiêm nhắc lại 

lần 1;  

- Người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi nhắc lại lần 1: trì hoãn 03 tháng 

sau  khi mắc COVID-19 sẽ tiêm liều nhắc lại lần 2. 

2.3. Đối với trẻ em từ 5- 11 tuổi: Theo quy định tại Văn bản số 

947/VSDTTƯ-TCQG ngày 25/4/2022 về việc ban hành Tài liệu Hướng dẫn triển 

khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và 

cần lưu ý: Trẻ đã mắc COVID-19: Trì hoãn tiêm chủng sau khi mắc bệnh 03 tháng.  

3. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào lượng vắc xin được 

cấp và số đối tượng có chỉ định tiêm chủng (Phụ lục số 2) chỉ đạo chính quyền các 

xã, phường, thị trấn và chủ các doanh nghiệp phối hợp với Trung tâm Y tế các 

huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền cho nhân dân tại địa phương và 

công nhân tích cực tham gia tiêm chủng, sử dụng vắc xin hiệu quả an toàn, không để 

vắc xin hết hạn phải hủy bỏ, tránh lãng phí (nhất là vắc xin đã dã đông) theo Công 

điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của  Bộ Y tế “địa phương nào không tiếp 

nhận vắc xin đã  được phân bổ để tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên, 

cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và không rà soát đủ đối tượng thuộc diện tiêm, để 

xảy ra dịch tại địa phương thì hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chính Phủ, Thủ 

tướng Chính Phủ”.   

Ghi chú: Sở Y tế gửi kèm các Văn bản của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch tỉnh và UBND tỉnh. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ PC COVID-19 tỉnh; (để b/c) 
- UBND tỉnh; (để b/c)  

- PYT các huyện,TX,TP; 

- Các đơn vị trong ngành YT; 

- Lưu: VT, NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Trọng Khải 
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Phụ lục 1:  Kết quả tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 1 và lần 2 cho người từ 18 tuổi trở lên  

và mũi 1 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi tinh đến 12 giờ ngày 11/6/2022 

(Kèm theo Công văn số          /SYT-NVYD ngày       /6/2022 của Sở Y tế) 

 

Stt 

Đơn 

vị/điểm 

tiêm 

Số đối tượng tiêm nhắc lại lần 1 
Số đối tượng tiêm nhắc lại 

Số đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi 
 lần 2 

Số đối 

tượng 

cần 

tiêm 

Số đã tiêm/tỷ lệ 

(%)  

Số chưa tiêm/tỷ 

lệ (%) 

Số đối 

tượng 

cần 

tiêm 

Số đã tiêm/tỷ 

lệ(%)  

Số chưa 

tiêm/tỷ lệ (%) 

  

Số đã tiêm/tỷ 

lệ (%)  

Số chưa 

tiêm/tỷ lệ(%) 
Số đối 

tượng 

cần tiêm 

1 Phủ Lý 96.764 63.770(65,9%) 32.994(34,1%) 9.541 1.389(14,6%) 8.152(85,4%) 19.651 2.704(13,8%) 16.947(86,2%) 

2 Lý Nhân 114.195 46.879(41,1%) 67.316(58,9%) 15.950 1.843(11,5%) 14.107(88,4%) 20.158 7.899(39,2%) 12.259(60,8%) 

3 Kim Bảng 76.805 42.414(55,2%) 34.391(44,8%) 11.400 3.592(31,5%) 7.808(68,5%) 15.099 1.975(13,1%) 13.124(86,9%) 

4 Duy Tiên 76.543 68.181(89,1%) 8.362(10,9%) 14.888 618(4,1%) 14.270(95,8%) 15.977 4.176(26,1%) 11.801(73,9%) 

5 Thanh Liêm 79.977 52.883(66,11%) 27.094(33,9%) 6.011 1.180(19,6%) 4.831(80,4%) 13.524 4.888(36,1%) 8.636(63,9%) 

6 Bình Lục 93.867 44.522(47,4%) 49.345(52,6%) 8.674 504(5,8%) 8.170(94,2%) 14.898 7.089(47,56%) 7.809(52,4%) 

7 
Các điểm 

tiêm khác 
  43.017 -  - 300 -  - -  -  

Toàn tỉnh 538.151 361.666(67,2%) 174.485(32,8%) 68.141 9.426(13,8%) 58.715(86,2%) 99.307 28.731(28,9%) 70.576(71,1%) 
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Phụ lục 2:  Phân bổ vắc xin phòng Covid-19 cho các huyện, thị xã, thành phố  

(Kèm theo Công văn số          /SYT-NVYD ngày       /6/2022 của Sở Y tế) 

 

Stt Tên đơn vị Vắc xin tiêm cho người từ 12 

tuổi trở lên (liều)(1) 

Vắc xin tiêm cho trẻ 

từ 6 đến đến 12 tuổi 

(liều) 

Vắc xin tiêm cho trẻ từ 5 đến 

đến 11 tuổi (liều) 

Đã cấp 

ngày 

31/5/2022 

Cấp ngày 

12/6/2022  

Số chưa 

sử dụng 

Vắc xin Moderna Vắc xin Pfizer 

Cấp ngày 

12/6/2022 

Số chưa 

sử dụng 

Đã cấp 

ngày 

6/6/2022 

Cấp ngày 

12/6/2022 

Số chưa 

sử dụng 

1 Huyện Bình Lục 7.296 4.380 10.334 5.000 5.000 2.500 500 590 

2 Huyện Lý Nhân 12.240 3.000 9.370 6.200 6.200 2.500 0 330 

3 Thị xã Duy Tiên 7.050 1.800 7.860 3.600 3.600 600 0 60 

4 Huyện Thanh Liêm 5.850 3.330 7.848 2.840 2.840 2.400 2.000 2.100 

5 Huyện Kim Bảng 7.980 4.880 5.288 2.160 2.160 2.400 0 2.400 

6 Thành phố Phủ Lý 6.180 3.300 6.804 1.800 1.800 1.600 1.000 1.500 

Tổng cộng  46.596 20.690 47.504 21.600 21.600 12.000 3.500 6.980 

(1) Vắc xin tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên chỉ có giá trị sử dụng đến 30/6/2022 

(2)Vắc xin tiêm cho trẻ em từ 6 đến 12 tuổi ưu tiên trả mũi 2 cho trẻ đã được tiêm mũi 1 và chỉ có giá trị sử dụng đến ngày  09/7/2022 

(3)Vắc xin tiêm cho trẻ em từ 5 tuổi đến 11 tuổi chỉ có giá trị sử dụng đến ngày 31/7/2022 
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Phụ lục 3:  Tổng hợp người tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 1 và lần 2 

(Kèm theo Công văn số          /SYT-NVYD ngày       /6/2022 của Sở Y tế) 

 

Tên đơn vị……………………………..; Số điện thoại cán bộ đầu mối:…………………… 

1. Tổng số người tiêm liều nhắc lại lần 1:………. 

2. Tổng số người tiêm liều nhắc lại lần 2:……….. 

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Địa chỉ thường trú 

Ngày tiêm 

mũi cuối 

cùng của liều 

cơ bản 

Ngày tiêm 

liều nhắc lại 

lần 1 (nếu 

có) 

Nhu cầu 

tiêm liều 

nhắc lại lần 

1 

Nhu cầu 

tiêm liều 

nhắc lại lần 

2 

 

1 Nguyễn Văn A 15/1/1979 Tổ 7 phường Hai Bà 

Trưng, Phủ Lý, Hà 

Nam 

25/7/2021 25/12/2021  x  

2 Nguyễn Văn B 15/1/1980 Tổ 7 phường Hai Bà 

Trưng, Phủ Lý, Hà 

Nam 

25/02/2022 - x   

3 …….        

Tổng cộng     …. …..  

Ghi chú:  

- Liều cơ bản:  Là những người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin Astrazeneca/Moderna/Pfizer hoặc đã tiêm 

03 mũi ( trong đó có 02 mũi vắc xin Sputnik-V/Verocell và 01 mũi vắc xin Astrazeneca/Moderna/Pfizer).  

- Liều bổ sung:  Người từ 18 tuổi trở lên, đã tiêm đủ liều cơ bản và tiêm mũi thứ 3 có thời gian cách mũi thứ 2 từ 28 

ngày đến dưới 3 tháng. 

 Cán bộ lập bảng           Xác nhận của Lãnh đạo đơn vị 

              (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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