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CÔNG ĐIỆN 

Về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

 

BỘ Y TẾ điện:  
- Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ (Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19) các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam; 

- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực phía 

Nam.  
 

Để tăng cường công tác tiêm chủng nhằm đạt được các mục tiêu tiêm chủng 

theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tránh để xảy ra lãng phí vắc xin; Bộ Y tế đề 

nghị Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ (Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19) và Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực phía 

Nam quan tâm chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện một số 

nội dung trọng tâm sau: 

1. Khẩn trương tiếp nhận số vắc xin đã được phân bổ và triển khai tiêm chủng 

vắc xin kịp thời, hiệu quả, tránh lãng phí. Nếu địa phương không nhận vắc xin hoặc 

để vắc xin tồn không sử dụng trong khi vẫn còn đối tượng tiêm chủng, để xảy ra dịch 

tại địa phương thì phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. 

2. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các công 

điện, hướng dẫn của Bộ Y tế về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Tiếp tục rà 

soát các đối tượng theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” tại 

từng huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và từng xã, phường, thị trấn. Tăng cường 

thông tin, truyền thông nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng. 

3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo hoàn thành tiêm mũi 3 cho người dân 

từ 18 tuổi trở lên trong Quý II năm 20221, tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến 

dưới 12 tuổi trong tháng 8 năm 20222; tổ chức tiêm mũi 3 cho trẻ em từ 12 đến dưới 

18 tuổi và tiêm mũi 4 cho các đối tượng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.  

Bộ Y tế đề nghị Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ (Trưởng Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19) và Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố khu vực phía Nam chỉ đạo khẩn trương tổ chức thực hiện./.    
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Các Đ/c Thứ trưởng; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- VPB, các Vụ, Cục: KHTC, QL Dược, TT-KT; 

- Các Viện VSDT, Viện Pasteur; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam; 

- Lưu: VT, DP. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 [daky] 
 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên 

                                           
1 Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 114/TB-VPCP ngày 15/4/2022. 
2 Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 
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