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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Thọ, ngày          tháng 12 năm 2021 

  Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành. 

Thực hiện Văn bản số 10225/BYT-DP, ngày 01/12/2021 về việc tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại, Sở Y tế đang xây dựng kế hoạch 

tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tiêm bổ sung mũi thứ ba vắc xin 

COVID-19 để đạt tối đa hiệu quả bảo vệ của vắc xin phòng COVID-19 trong 

công tác phòng chống dịch cho các nhóm đối tượng có nguy cơ cao (người từ 50 

tuổi trở lên mắc các bệnh lý nền, suy giảm miễn dịch vừa và nặng, ung thư, cấy 

ghép tạng, HIV,…), người trực tiếp tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch. 

Để đảm bảo nâng cao hiệu quả bảo vệ cho nhóm nêu trên; đồng thời phấn 

đấu 100% người dân trên địa bàn tỉnh từ 12 tuổi trở lên được tiêm chủng ít nhất 

một mũi vắc xin COVID-19 trong năm 2021 theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Văn 

bản số 10315/BYT-DP, ngày 04/12/2021 về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng 

Giám đốc Sở Y tế trân trọng đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thị, 

thành chỉ đạo phòng, ban chuyên môn phối hợp với chính quyền cơ sở: 

1. Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho người dân trong 

độ tuổi tiêm chủng; đảm bảo theo đúng tiến độ phân bổ vắc xin COVID-19 của 

Sở Y tế. Chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn đảm bảo an toàn tiêm chủng, đặc 

biệt tiêm cho người từ 50 tuổi trở lên, bệnh lý nền. 

2. Khẩn trương rà soát thống kê toàn bộ các đối tượng đề nghị tiêm bổ 

sung mũi thứ ba trên địa bàn quản lý đã được tiêm đủ hai mũi vắc xin COVID-

19 ít nhất 28 ngày và thuộc hai nhóm sau: 

 - Đối tượng nguy cơ cao: Người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản 

(tiêm 1 hoặc 2 hoặc 3 mũi tùy theo loại vắc xin) 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…  

- Lực lượng tuyến đầu chống dịch (y tế, công an, dân quân tự vệ, đoàn 

thanh niên, tổ COVID-19 cộng đồng,…). 

 3. Rà soát lại số liệu thống kê dữ liệu dân cư, số người dân được tiêm 

chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn quản lý. 

 4. Lập danh sách toàn bộ người trên 18 tuổi chưa được tiêm chủng tại địa 

phương (đối tượng trì hoãn tiêm chủng, chống chỉ định tiêm chủng, từ chối tiêm 

chủng,…) để nắm bắt, theo dõi. 

(Chi tiết tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 và Phụ lục 3 đính kèm) 

HỎA TỐC 
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Báo cáo số liệu theo các Phụ biểu về Sở Y tế (qua phòng Nghiệp vụ Y và 

QLHN, email: pt.thuongtruccovid19@gmail.com) chậm nhất đến 10h00 ngày 

08/12/2021 để tổng hợp. 

 Sở Y tế trân trọng đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành 

quan tâm, chỉ đạo thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- BCĐ chiến dịch tiêm chủng vắc xin 

COVID-19 tỉnh Phú Thọ (để b/cáo); 

- GĐ và các PGĐ SYT; 

- Các phòng thuộc SYT; 

- Các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh; 

- Lưu: VT, NVY&QLHN(ha). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Ngọc 
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