
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRUNG TÂM Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ CAO LÃNH  

Số:        /TTYT 
V/v thực hiện tiêm mũi nhắc lại vắc xin 

Covid-19 cho trẻ từ 12 tuổi 

đến dưới 18 tuổi 

 

TP. Cao Lãnh, ngày     tháng  6 năm 2022 

Kính gửi: 
 

 

- Lãnh đạo Khoa Kiểm soát bệnh tật & HIV/AIDS; 

- Lãnh đạo Khoa Khám bệnh; 

- Lãnh đạo Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư Y tế; 

- Lãnh đạo Trạm Y tế 15 xã, phường. 

 

Thực hiện công văn số 2497/SYT-NVY ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Sở Y 

tế Đồng Tháp về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại (mũi 3) 

cho trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi.  

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đề nghị lãnh đạo các đơn vị trực thuộc 

triển khai thực hiện như sau: 

1. Trạm Y tế xã, phường:  

Khẩn trương phối hợp các điểm trường học trên địa bàn rà soát đối tượng 

đủ điều kiện, lập dự trù vắc xin đúng nhu cầu thực tế, không để xảy ra tình 

trạng thiếu, thừa vắc xin. 

* Lưu ý: Thực hiện tiêm như sau:  

- Đối tượng tiêm: Trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản.  

- Vắc xin sử dụng: Vắc xin của hãng Pfizer đã được Bộ Y tế phê duyệt để sử 

dụng cho lứa tuổi này (Ghi chú: để sử dụng hiệu quả vắc xin, các đơn vị có thể 

khẩn trương sử dụng vắc xin Pfizer đợt 55 đã phân bổ cho đơn vị để thực hiện 

tiêm chủng).  

- Liều lượng: 0,3 ml tương tự liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên.  

- Khoảng cách: ít nhất là 05 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản.  

- Cập nhật thông tin các đối tượng được tiêm tại địa chỉ: 

https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn và thực hiện báo cáo theo quy định.  

- Thực hiện báo cáo khẩn theo yêu cầu của tuyến trên (nếu có); 

2. Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư Y tế 

Bảo quản, cấp phát vắc xin theo số lượng phân bổ (nếu có) để các đơn vị thực 

hiện tiêm. 

3. Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS:  

Đôn đốc, hướng dẫn các điểm tiêm trong thời gian tổ chức tiêm vắc xin và 

thực hiện tiêm cho các đối tượng theo quy định (nếu có). 

KHẨN 



Tổ chức tập huấn, hướng dẫn lại, cập nhật kiến thức về các quy trình, kỹ 

thuật sử dụng vắc xin, theo dõi sau tiêm. 

Tổ chức giám sát, hỗ trợ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho 

trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tại các điểm tiêm trên địa bàn quản lý đảm bảo an toàn 

trong tiêm chủng. 

4. Khoa Khám bệnh 

Thành lập các đội cấp cứu lưu động với đầy đủ trang thiết bị, cơ số thuốc sẵn 

sàng đáp ứng xử trí kịp thời các trường hợp xảy ra phản ứng nặng sau tiêm chủng. 

5. Phòng kế hoạch – tài chính 

Tổ chức truyền thông rộng rãi bằng nhiều hình thức trong cộng đồng về việc 

tiêm vắc xin mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi để người dân nhận thức rõ vai 

trò và lợi ích khi tham gia tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

Hướng dẫn quy trình thanh quyết toán các kinh phí liên quan đúng quy định. 

Trung tâm Y tế Thành phố yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp 

triển khai thực hiện tốt các hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 an toàn, hiệu 

quả, hạn chế hao phí và hoàn thành hoạt động tiêm chủng./. 

Nơi nhận:                                                                              
- Như trên; 

- Văn phòng UBND TPCL; 

- Phòng Y tế (nắm); 

- Ban Giám đốc TTYT;  

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KKSBT VÀ HIV/AIDS./ 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Anh Khương 
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