
BỘ Y TẾ 
_____________ 

Số:              /BYT-DP 
V/v tiêm vắc xin phòng COVID-19        

cho người đã mắc COVID-19  

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________ 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2022   

 

Kính gửi:   

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur; 

- Cục Y tế, Bộ Công an; 

- Cục Quân Y, Tổng Cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng; 

(Sau đây gọi là các Đơn vị)  
  

Ngày 17/12/2021, Bộ Y tế ban hành Công văn số 10722/BYT-DP về 

việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại. Ngày 30/3/2022, 

Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến với các chuyên gia, các Tổ chức quốc tế 

và các đơn vị về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người mắc 

COVID-19. Trên cơ sở khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới, kinh nghiệm 

triển khai tại các quốc gia và ý kiến của các chuyên gia; Bộ Y tế đề nghị các 

Đơn vị: 

1. Tiếp tục thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công 

văn số 10722/BYT-DP ngày 17/12/2021 về việc tiêm vắc xin phòng COVID-

19 liều cơ bản và nhắc lại. 

2. Về việc tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã mắc COVID-

19: Trì hoãn tiêm chủng sau khi mắc bệnh 3 tháng. Sở Y tế phối hợp với Sở 

Giáo dục và Đào tạo rà soát, lập danh sách tiêm cho trẻ em đang đi học thuộc 

độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi để chuẩn bị triển khai tiêm chủng. Các nội dung 

khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 1535/BYT-DP 

ngày 28/3/2022 về việc tiêm vắc xin phòng COVID19 cho trẻ từ 5 đến dưới 

12 tuổi.  

Bộ Y tế đề nghị các Đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BT. Nguyễn Thanh Long (để báo cáo); 

- Các Đ/c Thứ trưởng; 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; 

- Y tế ngành; 

- Trung tâm KSBT tỉnh, thành phố; 

- Lưu: VT, DP. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn 
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