
SỞ Y TẾ LẠNG SƠN 

TRUNG TÂM Y TẾ VĂN LÃNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  

Số:         /CV-TTYT 
V/v tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) 

vắc xin phòng COVID-19 

Văn Lãng, ngày 14 tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Huyện Ủy Văn Lãng; 

 - UBND huyện Văn Lãng; 

 - Phòng Giáo dục và đào tạo huyện; 

 - Công An huyện; 

 - Đồn Biên phòng Tân Thanh; 

 - Đồn Biên phòng Na Hình; 

 - Ban chỉ huy quân sự huyện; 

 - Chi cục Hải Quan Tân Thanh; 

- Các cơ quan đoàn thể trực thuộc 

UBND huyện. 
 

 Căn cứ Kế hoạch 61/KH-SYT ngày 01 tháng 6 năm 2022 Triển khai tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

năm 2022. 

Căn cứ công văn sô 140/CV-TTYT ngày 6 tháng 6 năm 2022 của Trung 

tâm Y tế huyện Văn Lãng về việc rà soát đối tượng ưu tiên tiêm mũi nhắc lại lần 

2 (mũi 4) vắc xin phòng COVID-19. 

Thực hiện Kế hoạch 96/KH-TTYT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Trung 

tâm Y tế huyện Văn Lãng triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại 

lần 2 (mũi 4) trên địa bàn huyện Văn Lãng năm 2022. 

 Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng thông báo tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 

4) vắc xin phòng Covid-19 theo kế hoạch tại điểm tiêm Trung tâm Y tế huyện 

Văn Lãng cụ thể như sau: 

 1. Đối tượng tiêm  

- 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: cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu phòng chống dịch (theo Nghị quyết số 

21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin 

phòng COVID-19), công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp đã hoàn 

thành tiêm nhắc lại lần 1 (mũi 3) sau 4 tháng trở lên được tiêm nhắc lại lần 2 
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(mũi 4) trong năm 2022. 

 (Khi đi mang theo các giấy tờ liên quan gồm: CCCD hoặc CMND, giấy 

xác nhận đã tiêm phòng vắc xin phòng COVID-19) 

 2. Thời gian và địa điểm 

 - Thời gian: Ngày 16 tháng 6 năm 2022  

 Có phụ lục lịch tiêm cụ thể từng đơn vị kèm theo. 

 - Địa điểm: Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng, (Địa chỉ: Khu 3, TT. Na 

Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn). 

 3. Tổ chức thực hiện 

 Phân công Bs Vi Văn Nhất – Phó Giám đốc phụ trách mảng Y tế dự 

phòng chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác tiêm chủng. Trong quá trình tổ chức 

thực hiện có khó khăn báo cáo Giám đốc để tổ chức thực hiện công tác tiêm 

chủng được thuận lợi và đạt kết quả cao nhất. 

  3.1. Phòng kế hoạch nghiệp vụ 

 Phân công Y, Bác sỹ khám sàng lọc trước tiêm chủng, kiện toàn lại đội 

cấp cứu lưu động thường trực trong buổi tiêm chủng. Tổ Tin học chuẩn bị trang 

thiết bị và hỗ trợ để nhập dữ liệu mũi tiêm lên hệ thống tiêm chủng COVID-19. 

 3.2. Phòng Điều dưỡng 

 Phân công nhân lực Điều dưỡng, Nữ hộ sinh tiếp đón, hỗ trợ khám sàng 

lọc và tiêm, theo dõi sau tiêm, nhập dữ liệu vào phân mềm tiêm phòng COVID-

19. 

 3.3. Khoa Dược trang thiết bị 

 Chuẩn bị Vắc xin, vật tư thuốc men phục vụ cho công tác tiêm, bảo quản 

vắc xin trong buổi tiêm chủng. 

 3.4. Khoa Kiểm soát bệnh tật & HIV/AIDS 

 Chuẩn bị các biểu mẫu phục vụ trong công tác tiêm, giám sát quy trình 

tiêm chủng - nhập dữ liệu, tổng hợp báo cáo gửi cấp trên sau mỗi buổi tiêm 

chủng. 

 3.5. Các khoa phòng liên quan 

 Phối hợp trong công tác chuẩn bị địa điểm tiêm, chuyên môn trong quá 

trình thực hiện tổ chức tiêm. 
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  Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng kính đề nghị các đơn vị phối hợp cùng 

Trung tâm Y tế huyện để chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên 

địa bàn huyện đạt hiệu quả cao nhất. 

 Trân trọng cảm ơn./.  

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Y tế (b/c); 

- TTKSBT tỉnh (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện (b/c); 

- UBND huyện (b/c); 

- Lãnh đạo TTYT; 

- Khoa, phòng, trạm y tế; 

- Lưu: VT, KSBT. 

 

 GIÁM ĐỐC 
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Phụ lục 

Lịch tiêm phòng mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) vắc xin phòng COVID-19 

(Kèm theo công văn số:       /CV-TTYT ngày 14 tháng 6 năm 2022)  

 

STT Đơn vị 

Số 

lượng 

người 

dự kiến 

tiêm 

Địa điểm 

tiêm 
Khung giờ 

1 UBND huyện 46 
TTYT huyện 

Văn Lãng 
7h30-8h30 

2 Huyện Ủy 32 
TTYT huyện 

Văn Lãng 
8h30-9h00 

3 Công An huyện 54 
TTYT huyện 

Văn Lãng 
9h00-10h00 

4 Phòng GD&ĐT huyện 6 
TTYT huyện 

Văn Lãng 
10h00-11h00 

5 Ban chỉ huy quân sự huyện 36 
TTYT huyện 

Văn Lãng 
10h00-11h00 

6 Đồn Biên phòng Tân Thanh 60 
TTYT huyện 

Văn Lãng 
13h30-14h30 

7 Đồn Biên phòng Na Hình 53 
TTYT huyện 

Văn Lãng 
14h30-15h30 

8 Chi  cục Hải Quan Tân Thanh 51 
TTYT huyện 

Văn Lãng 
15h30-16h00 

Tổng cộng: 338   
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