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        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Tây Hòa, ngày        tháng  5  năm 2022 

    

                            Kính gửi: 

   
 Kính gửi: 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện; 
     - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 
Trên cơ sở Công văn số 1169/SYT – NVY ngày 11/5/2022 của Sở Y tế Phú Yên về 

việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4); UBND huyện 
yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn phối hợp 
với ngành y tế tiếp tục thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục khẩn trương triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 cho người 
từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo hoàn thành trong quý II/2022 theo chỉ đạo của Chính phủ tại 
Thông báo số 114/TB-VPCP ngày 15/4/2022.  

- Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COIVD-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, 
đảm bảo an toàn, hiệu quả và hoàn thành việc tiêm cho trẻ đủ điều kiện tiêm chủng trong 
quý II/2022 theo chỉ đạo của Chính phủ.  

2. Thông tin rộng rãi về việc tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) vắc xin phòng 
COVID-19:  

- Đối tượng tiêm: 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: cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc các nhà 
máy, xí nghiệp.  

- Vắc xin sử dụng: vắc xin mRNA (vắc xin do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất); 
vắc xin do AstraZeneca sản xuất; 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);  
- Đối với người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3: trì hoãn 3 tháng sau khi mắc 

COVID-19.  
3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đăng ký 

danh sách các đối tượng tiêm vắc xin mũi 4 theo mẫu (gửi kèm), gửi về UBND huyện 
(qua Trung tâm Y tế huyện) đồng thời, gửi file mềm về địa chỉ email: 
TCMRtayhoa@gmail.com trước ngày 17/5/2022. Chịu trách nhiệm về danh sách đăng ký 
của cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý. 

4. Giao Trung tâm Y tế huyện tổng hợp danh sách đối tượng đăng ký tiêm vắc xin 
phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) của các cơ quan, đơn vị gửi về, báo cáo tỉnh 
theo đúng thời gian quy định, đồng thời, báo cáo cho UBND huyện. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (thay b/c); 
- Thường trực Huyện ủy (thay b/c); 
- Thường trực HĐND huyện; 
- BTT UBMTTQVN huyện; 
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện; 
- Hệ thống gửi, nhận văn bản điều hành của huyện; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
Phan Công Trinh 

 

 

V/v  triển khai tiêm vắc xin phòng 
COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) 



Mẫu đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 
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                                                           Biểu 2 
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