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HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

    Số:           /UBND- VHTT 
 V/v tuyên truyền Kế hoạch  tiêm bổ sung 

và tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-

19 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên 

địa bàn huyện năm 2021-2022  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tam Dương  ngày          tháng 12  năm 2021 

 

                 Kính gửi:   

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm Văn hoá -Thông tin -TT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 UBND huyện nhận được văn bản số 2343/STTTT-TTBCXB ngày 

28/12/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai tuyên truyền Kế 

hoạch tiêm bổ sung và tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng từ 18 

tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh năm 2021-2022.  

           UBND huyện yêu cầu:  

1. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện và UBND các xã, 

thị trấn dành diện tích đăng tải, thời lượng, tần suất phát sóng phù hợp, tập 

trung tuyên truyền, các nội dung cụ thể như sau: 

1.1. Đối tượng, thời gian, phạm vi, phương thức triển khai:  

*). Đối tượng:  

 - Đối tượng tiêm liều bổ sung vắc xin phòng COVID-19: người từ 18 

tuổi trở lên, trong đó ưu tiên người 65 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản 

(tiêm 1 hoặc 2 hoặc 3 mũi tùy theo loại vắc xin) bao gồm:  

+ Người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy 

ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều 

trị trong vòng 6 tháng…;  

+ Người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc xin của hãng Sinopharm 

hoặc vắc xin Sputnik V.   

   - Đối tượng tiêm liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19: người từ 18 

tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung, ưu tiên người có bệnh 

nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 65 tuổi 

trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-

19, nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-

19 (Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, Công an, quân đội, Tổ COVID 

cộng đồng,…). 

 *). Thời gian: Từ tháng 12/2021 đến hết quý I/2022, căn cứ theo tiến 

độ cấp vắc xin của Bộ Y tế.  

*). Phạm vi triển khai: Trên phạm vi toàn t ỉnh tại  09 huyện, 

thành phố .  

*). Phương thức triển khai:  



 - Chiến dịch tiêm chủng được tổ chức tại các cơ sở tiêm chủng đủ 

điều kiện ở tất cả các tuyến (tại các điểm tiêm chủng cố định và tiêm chủng 

lưu động).  

1.2. Vắc xin sử dụng trong chiến dịch:  

*).  Tiêm liều bổ sung vắc xin phòng COVID-19:  

- Đối tượng: người từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên người từ 65 tuổi trở lên 

đã tiêm đủ liều cơ bản (tiêm 1 hoặc 2 hoặc 3 mũi tùy theo loại vắc xin) bao 

gồm: + Người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy 

ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều 

trị trong vòng 6 tháng...;  

+ Người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc xin của hãng Sinopharm 

hoặc vắc xin Sputnik V.  

  - Loại vắc xin: cùng loại với liều cơ bản hoặc vắc xin mRNA. 

 - Khoảng cách: Tiêm 01 mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ 

bản ít nhất 28 ngày. Đối với những người có chỉ định tiêm liều bổ sung, sau 

khi đã tiêm liều bổ sung thì được coi là hoàn thành liều cơ bản.  

*).  Tiêm liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19:  

- Đối tượng: người từ 18 tuồi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều 

bổ sung, bảo đảm bao phủ cho toàn bộ người có bệnh nền, người cần được 

chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, ưu tiên người từ 65 tuổi trở lên, người 

trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y 

tế, lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19 (Ban Chỉ 

đạo phòng chống dịch các cấp, Công an, quân đội, Tổ COVID cộng 

đồng,…).  

- Loại vắc xin: nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vắc 

xin thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc xin mRNA; nếu trước đó đã 

tiêm các loại vắc xin khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng vắc xin mRNA. 

Nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vắc xin của hãng Sinopharm thì có thể 

tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc xin mRNA hoặc vắc xin véc tơ vi 

rút (vắc xin Astrazeneca). 

 - Khoảng cách: tiêm 01 mũi nhắc lại ít nhất 3 tháng sau mũi cuối 

cùng của liều cơ bản.   

2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc theo 

nhiệm vụ, đồng thời tuyên truyền trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử của huyện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT& các PCT UBND huyện; 

- C,PVP HĐND&UBND huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Lê Xuân Bình 
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