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THÔNG BÁO
Về việc đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi

 
Thực hiện Công văn số 8688/BYT-DP ngày 14/10/2021 của Bộ Y tế về việc 

tiêm vắc xin phòng Covid -19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi.
Theo nội dung Công văn, tính đến hết ngày 11/10/2021, Bộ Y tế đã tiếp 

nhận và tổ chức tiêm chủng hơn 55 triệu liều vắc xin phòng Covid -19 cho người 
trên 18 tuổi. Trong thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục mua, nhập khẩu và tiếp nhận các 
loại vắc xin có công nghệ sản xuất khác nhau. Một số loại vắc xin phòng Covid -19 
theo hướng dẫn của nhà sản xuất đã có chỉ định tiêm cho trẻ em. Các kết quả 
nghiên cứu của nhà sản xuất cũng cho thấy vắc xin có hiệu quả phòng bệnh tương 
tự như ở người lớn và người cao tuổi. Hiện nay, có nhiều quốc gia trên thế giới đã 
triển khai tiêm vắc xin phòng Covid -19 cho trẻ em. Để từng bước tăng diện bao 
phủ và đạt hiệu quả sử dụng tối đa vắc xin phòng Covid-19, đặc biệt đối với trẻ em 
trong độ tuổi từ 12-17 tuổi. UBND xã Lê Hồng đề nghị:

1. Thành viên BCĐ phòng chống dịch Covid -19 xã; Trưởng các ban 
ngành đoàn thể:

- Thực hiện tuyên truyền, vận động để người dân đưa trẻ từ 12-17 tuổi đủ 
điều kiện tiêm chủng tích cực tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ.

2. Trạm y tế xã:
a. Tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid -19 

cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm đủ liều cho các đối tượng từ 50 
tuổi trở lên theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc 
gia phòng chống dịch bệnh Covid -19 và Bộ Y tế.

b, Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid -19 cho trẻ em:
- Mở rộng đối tượng tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi theo lộ trình từ lứa tuổi cao 

đến thấp (tiêm trước cho lứa tuổi từ 16-17 tuổi và hạ dần độ tuổi) theo tiến độ cung 
ứng vắc xin và tình hình dịch tại địa phương.

- Loại vắc xin sử dụng: Là vắc xin đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho 
lứa tuổi này, theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và Bộ Y tế. Vắc xin được 
sử dụng 02 liều cơ bản/đối tượng và tiêm cùng loại vắcxin.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm mũi 1 từ tháng 10/2021.
+ Thực hiện khám sàng lọc trước tiêm theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y 

tế và chỉ định loại vắc xin sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
+ Hướng dẫn cách theo dõi, chăm sóc sau khi tiêm chủng theo các hướng 

dẫn của Bộ y tế.



3. Trường THCS và Trường Tiểu học Lê Hồng:
- Rà soát, lập danh sách học sinh đang đi học từ lớp 6 đến hết lớp 9 để thực 

hiện tiêm chủng cho học sinh trong toàn xã. Riêng các cháu đang học tại các 
trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên trên địa 
bàn huyện do các Trường lập và tổ chức tiêm.

4. Trưởng, phó thôn, Tổ Covid cộng đồng:
- Đối với học sinh thuộc lứa tuổi từ lớp 6 đến hết lớp 12 hiện nay không đi 

học. UBND xã đề nghị các gia đình có con em trong độ tuổi từ lớp 6 đến hết lớp 12 
không đi học gặp các ông Trưởng, phó thôn để đăng ký. Các ông Trưởng, Phó thôn 
có trách nhiệm tiếp nhận, rà soát, lập danh sách đối tượng này gửi về Văn phòng 
UBND xã để tổng hợp triển khai tiêm chủng theo đúng qui định.

- Thời gian đăng ký từ ngày 16/10/2021 đến hết ngày 25/10/2021.
5. Cha mẹ, người giám hộ có trách nhiệm: 
- Các gia đình có con em trong độ tuổi từ lớp 6 đến hết lớp 12 không đi học 

gặp các ông Trưởng, phó thôn để đăng ký và thực hiện ký phiếu đồng ý tiêm chủng 
(nếu đồng ý tiêm chủng cho đối tượng này) theo mẫu.

6. Hình thức tổ chức tiêm: 
- Tổ chức tiêm theo hình thức chiến dịch tại Trạm y tế xã hoặc Trường 

THCS, Trường Tiểu học Lê Hồng. Việc tổ chức tiêm thực hiện theo quy định tại 
mục III Hướng dẫn số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế. 

UBND xã yêu cầu thành viên BCĐ phòng chống Covid-19, Trưởng các ban 
ngành đoàn thể, Trạm y tế xã, Trường THCS, Trường Tiểu học, các ông Trưởng 
phó thôn nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

Nơi nhận:
- TT Đảng ủy- TTHĐND xã;
- BCĐ PCDB Covid -19 xã;
- Trưởng các ngành đoàn thể;
- Bí thư Chi bộ - Trưởng thôn;
- Hiệu trưởng Trường THCS, TH;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH

Bùi Văn Tiến
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