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Số:            /BYT-DP 

V/v triển khai tiêm vắc xin            

phòng COVID-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________________________________________ 

Hà Nội, ngày         tháng      năm 2022   

 

 

          Kính gửi:    

        - Các Bộ (theo danh sách gửi); 

         - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

         - Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur. 

Trong thời gian qua, các địa phương đã nỗ lực triển khai tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19; Với sự hỗ trợ, phối hợp của các Bộ, ngành, cơ quan đoàn thể trong công 

tác truyền thông, vận động, quán triệt thực hiện công tác tiêm chủng đã giúp Việt Nam 

đạt được những kết quả tích cực. Tính đến ngày 22/8/2022, cả nước đã triển khai tiêm 

được hơn 254 triệu liều vắc xin phòng COVID-19; Tỷ lệ bao phủ đủ liều cơ bản cho 

người từ 12 tuổi trở lên đạt xấp xỉ 100%; Tỷ lệ tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi 

trở lên đạt 75,0% và 67,4%, Mũi 3 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi đạt 47,7%, Mũi 1, 

mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt 79,3% và 50,2%. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5352/VPCP-

KGVX ngày 18/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về tình hình tiếp nhận, triển khai 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Để tăng cường hơn nữa công tác tiêm chủng, 

hoàn thành mục tiêu mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra; Bộ Y tế đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục tăng 

cường triển khai công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, hiệu 

quả; Hoàn thành sớm nhất việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 12 

tuổi trở lên, mũi 4 cho các đối tượng có chỉ định theo hướng dẫn của Bộ Y tế; Hoàn 

thành việc tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8/2022, đặc biệt 

nhóm trẻ có nguy cơ cao (trẻ béo phì, mắc bệnh nền, suy giảm miễn dịch…).  

2. Các Bộ tiếp tục quán triệt và chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vắc xin cho 

cán bộ, chiến sỹ, quân nhân, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên 

trong toàn ngành, đảm bảo tiêm hết các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các Bộ báo cáo kết quả thực hiện các 

nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến tăng cường công tác tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19 tại các văn bản: Công điện số 664/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 

của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo số 246/TB-VPCP ngày 12/8/2022; Công văn số 

4114/VPCP-KGVX ngày 02/7/2022 của Văn phòng Chính phủ về Bộ Y tế (Cục Y tế dự 

phòng) trước ngày 10/9/2022 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

4. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đảm bảo cung ứng đủ vắc xin cho địa phương 

triển khai kế hoạch tiêm chủng. Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur theo phân 

vùng quản lý hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các địa phương triển 

khai công tác tiêm chủng. 
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Bộ Y tế kính đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các 

đơn vị liên quan chỉ đạo tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Đ/c Q. Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Đ/c Thứ trưởng; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Viện VSDT/Pasteur; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- TT. KSBT các tỉnh, thành phố; 

- Lưu: VT, DP. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Liên Hương 
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DANH SÁCH GỬI 

(Kèm theo Công văn số             /BYT-DP ngày        /       /2022 của Bộ Y tế) 

 

1. Bộ Quốc phòng; 

2. Bộ Công an; 

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

4. Bộ Thông tin và Truyền thông. 
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