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Kính gửi:  

- Trưởng Phòng Y tế thành phố; 

- Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố; 

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; 

- Giám đốc Công ty, doanh nghiệp trên địa bàn; 

- Chủ tịch UBND các phường, xã. 

 

Thực hiện Công văn số 468/SYT-NVY ngày 18/02/2022 của Sở Y tế về việc 

cấp bổ sung và triển khai tiêm vắc xin Moderna trên địa bàn tỉnh. Để tiếp tục triển 

khai Chiến dịch tiêm vắc xin liều nhắc lại cho các đối tượng trên địa bàn, Ủy ban 

nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai các nội dung sau: 

1. Các công ty, doanh nghiệp và UBND các phường, xã 

- Giám đốc các công ty, doanh nghiệp lập danh sách công nhân thuộc các 

khu công nghiệp, công ty, doanh nghiệp đã tiêm đủ 2 liều vắc xin hoặc mới được 

tiêm 01 mũi vắc xin Moderna, Pfizer hoặc SputnikV đến thời gian tiêm nhắc lại 

theo quy định;  

- UBND các phường, xã rà soát lập danh sách toàn bộ đối tượng từ 18 tuổi 

trở lên trên địa bàn chưa được tiêm vắc xin, đã tiêm đủ 02 liều vắc xin hoặc tiêm 

chưa đủ 2 mũi vắc xin Moderna, Pfizer hoặc SputnikV để triển khai tiêm bổ sung;  

Các cơ quan, đơn vị lập danh sách các đối tượng thuộc đơn vị quản lý gửi về 

UBND thành phố (qua Phòng Y tế) trước ngày 20/02/2022 để tổ chức buổi tiêm 

chủng (dự kiến tổ chức tiêm từ ngày 21/02/2021). 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

chuẩn bị các điều kiện triển khai buổi tiêm chủng đảm bảo an toàn, đúng quy định. 

- Thông báo thời, gian địa điểm tiêm cho các trường hợp do đơn vị quản lý 

khi có lịch tiêm cụ thể.  

2. Trung tâm Y tế thành phố 

- Chủ trì, phối hợp với các Công ty, doanh nghiệp và cá cơ quan, đơn vị có 

liên quan triển khai tiêm toàn bộ đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn chưa được 

tiêm vắc xin, đã tiêm đủ 02 liều vắc xin hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vắc xin Moderna, 

Pfizer hoặc SputnikV để triển khai tiêm bổ sung đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

- Chuẩn bị các điều kiện, chỉ đạo các điểm tiêm chủng tổ chức tiêm chủng 

theo đúng quy trình, quy định của Bộ Y tế. Thực hiện báo cáo thống kê theo đúng 

quy định. 

- Các điểm tiêm chủng chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, trang thiết bị, 

thuốc… đảm bảo an toàn tiêm chủng. 
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- Thực hiện cập nhập nhật thông tin đối tượng trên phần tiêm chủng và cấp 

giấy chứng nhận tiêm chủng theo đúng quy định. 

3. Phòng Y tế thành phố 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế tham mưu UBND thành phố triển 

khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn đảm bảo an toàn 

hiệu quả; phân bổ vắc xin, xây dựng lịch tiêm, địa điểm tiêm cụ thể cho các đơn vị 

trên địa bàn. 

- Kiểm tra, giám sát công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19 tại các điểm tiêm 

chủng lưu động trên địa bàn; Tổng hợp kết quả đợt tiêm báo cáo UBND thành phố và 

Sở Y tế theo quy định. 

Lưu ý:  

- Vắc xin Moderna dùng để tiêm liều nhắc lại, liều dùng 0,25ml/liều và tiêm 

được cho tất cả các loại vắc xin đã tiêm đủ 02 liều vắc xin trước đó. Đảm bảo 

khảng cách tiêm liều nhắc lại là 03 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản (liều 

cơ bản là 02 mũi vắc xin). 

- Đối với vắc xin Sputnik V đã tiêm đủ 02 liều cơ bản, mũi thứ 2 đã đủ thời 

gian 3 tháng trở lên thì tiêm 01 liều nhắc lại vắc xin Moderna với liều dùng 0,25ml 

(không tiêm liều bổ sung). 

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện và báo 

cáo đúng thời gian quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- Thường trực Thành ủy;  (để b/c) 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Lưu: VT, YT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Hùng 
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