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Kính gửi: 

- Sở Y tế; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã. 
 

 

Thực hiện Quyết định số 443/QĐ-VSDTTƯ ngày 16/5/2022 của Viện Vệ 

sinh dịch tễ Trung ương về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19; xét đề nghị 

của Sở Y tế tại Văn bản số 1790/SYT-NVY ngày 01/6/2022 về việc tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 đợt 28 trên địa bàn tỉnh; 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất chủ trương triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 28 

trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Y tế tại Văn bản nêu trên, cụ thể: 

- Đối tượng được tiêm vắc xin: 

+ Ưu tiên tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho các đối tượng: 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 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc trong các khu 

công nghiệp theo hướng dẫn của Sở Y tế tại Văn bản số 1527/SYT-NVY ngày 

12/5/2022. 

+ Tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) cho người từ 18 tuổi 

trở lên theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản số 10722/BYT-DP ngày 

17/12/2021. 

+ Tiêm mũi 2 cho người từ 12 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. 

+ Tiêm mũi 1 cho toàn bộ người từ 12 tuổi trở lên chưa được tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 trên địa bàn. 

- Thời gian tiêm vắc xin: theo Kế hoạch của Sở Y tế. 

2. Giao Sở Y tế xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 đợt 28 trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, an 

toàn và hiệu quả; triển khai phần mềm quản lý tiêm vắc xin tại các điểm tiêm, 

chỉ đạo hệ thống y tế cơ sở cập nhật kịp thời các đối tượng tiêm vắc xin phòng 



COVID-19 trên hồ sơ sức khỏe điện tử; báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Y tế và 

Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

3. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với 

ngành Y tế để triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Chánh VP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Trung tâm CB-TH; 

- Lưu: VT, VX1. 
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