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Căn cứ Công văn số 1506/BYT-DP ngày 25/03/2022 của Bộ Y tế về tiêm 

vắc xin liều cơ bản và liều nhắc lại. 

Căn cứ theo buổi Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh hoạt động tiêm vắc xin 

COVID-19 quí I năm 2022 do Sở Y tế tổ chức. 

Hiện nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã phân bổ vắc xin về các địa 

phương để tiếp tục tiêm ngừa cho các đối tượng tiêm liều cơ bản và nhắc lại với 

nhiều loại vắc xin khác nhau. Qua đó, để hoàn thành theo Nghị quyết số 38/NQ-

CP của Chính phủ và Chỉ đạo của UBND tỉnh phải hoàn thành đến hết quý I/2022  

về việc tiêm chủng mũi 3 cho người từ 18 trở lên, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực 

hiện các nội dung cụ thể như sau: 

1. Tiêm liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19: Người đã tiêm đủ liều cơ 

bản bằng vắc xin mRNA (vắc xin do Pfizer hoặc Moderna sản xuất) có thể tiêm 

liều nhắc lại bằng vắc xin do Astrazeneca sản xuất, thời gian tiêm tối thiểu là 03 

tháng sau tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản.  

2. Ban Giám đốc các đơn vị chỉ đạo cán bộ tuyến huyện, xã, phường, thị 

trấn khẩn trương trích xuất danh sách các đối tượng theo quy định để tiêm mũi cơ 

bản và mũi nhắc lại. 

3. Tham mưu Ban Chỉ đạo địa phương phối hợp các ban, ngành tiến hành 

tổ chức tiêm chủng, đảm bảo hoàn thành đến hết ngày 31/03/2022, đảm bảo yêu 

cầu phòng,chống dịch trên địa bàn và tiêm chủng an toàn, hiệu quả, khoa học. 

4. Thực hiện báo cáo gửi về Sở Y tế theo quy định. 

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