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    Kính gửi: 

                                       - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

                                 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 

                                 - Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ 

bản và nhắc lại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 - 2022, Căn cứ Quyết định 

số 185/QĐ-VSDTTƯ ngày 01/03/2022 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về 

việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 129 và 130; Quyết định số 186/QĐ-

VSDTTƯ ngày 01/03/2022 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc phân 

bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 131. 

Để tiếp tục triển khai tiêm vắc xin thần tốc mũi bổ sung và nhắc lại theo 

chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị trực thuộc 

tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi bổ sung, mũi nhắc lại 

đồng thời tiêm vét cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên chưa được tiêm vắc xin, 

cụ thể như sau: 

1. Trên cơ sở danh sách đã rà soát tiếp tục triển khai tiêm vét cho các đối 

tượng từ 18 tuổi trở lên chưa được tiêm vắc xin hoặc tiêm chưa tiêm đủ liều cơ 

bản, đặc biệt chú trọng đối tượng người cao tuổi, người có bệnh nền đủ điều 

kiện tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế theo phương trâm “đi từng ngõ, gõ từng 

nhà ”, đảm bảo không bỏ sót đối tượng, tổ chức các điểm tiêm lưu động, bố trí 

tiêm tại nhà cho những người đi lại khó khăn…đồng thời bảo đảm an toàn trong 

tiêm chủng. 

2. Tiếp tục tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại 

công văn số 10722/BYT-DP ngày 17/12/2021 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại; Công văn số 508/BYT-DP ngày 

28/01/2022 về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại. 

3. Loại vắc xin được cấp đợt này:  

- Vắc xin AstraZeneca, vắc xin Moderna và vắc xin Vero Cell 

(Sinopharm). 

- Liều lượng: Theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đã được Bộ Y tế 

cho phép. Lưu ý: Đối với liều dùng vắc xin do Moderna sản xuất: Tiêm liều 

nhắc lại liều dùng là 0,25ml (1/2 liều cơ bản) cho những người đã tiêm 2 mũi 

vắc xin trước đó bằng bất kể vắc xin gì. 
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4. Thời gian tổ chức tiêm: từ ngày 08/3/2022 đến 15/3/2022 

5. Tiếp tục, tập trung, huy động mọi nguồn lực cho công tác tiêm chủng; 

bố trí kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, vật tư tiêm chủng để triển 

khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đạt hiệu quả, đảm bảo dây truyền lạnh trong 

việc bảo quản, vận chuyển và quá trình tiêm chủng;  

6. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19 và cập nhật thường xuyên số liệu về đối tượng tiêm 

chủng, số liều vắc xin sử dụng, đồng thời thường xuyên đối khớp số liệu báo cáo 

hàng ngày với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Tăng cường tuyên truyền về 

lợi ích của tiêm vắc xin để người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, không chờ 

đợi, lựa chọn vắc xin, đảm bảo sử dụng vắc xin hiệu quả. 

Nhận được văn bản này các đơn vị khẩn trương triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ Y tế ; 

- Cục Y tế dự phòng BYT: 

- Thường trực Tỉnh Uỷ ;          báo cáo 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính, Sở TT&TT; 

- Đài PT và TH tỉnh, Báo LSơn; 

- UBND các huyện, TP; 

- BLĐ Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD(PĐC). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tùng 
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