
BỘ Y TẾ 

 

Số:                   /CĐ-BYT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

___________________________________________ 

Hà Nội, ngày            tháng  10  năm 2021 

 

CÔNG ĐIỆN 

Về việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

 
 

BỘ Y TẾ ĐIỆN: 
    - Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch COVID-19; 

- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực  

thuộc Trung ương. 
 

Thực hiện chiến lược tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, tính đến hết ngày 

21/10/2021, Bộ Y tế đã tiếp nhận và phân bổ hơn 97 triệu liều vắc xin phòng COVID-

19; Một số tỉnh, thành phố đã được phân bổ vắc xin với số lượng đủ để tiêm 2 mũi cho 

toàn bộ người dân trên 18 tuổi. Các địa phương đã tích cực đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng 

khi nhận được vắc xin, những ngày gần đây mỗi ngày cả nước tiêm được khoảng 1,5 - 

1,6 triệu liều. 

Để đảm bảo sử dụng vắc xin nhanh chóng, hiệu quả, tăng nhanh diện bao phủ 

trong thời gian sớm nhất cho nhóm nguy cơ để có thể từng bước mở rộng đối tượng 

tiêm chủng cho trẻ em dưới 18 tuổi; Bộ Y tế (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Quốc 

gia phòng chống dịch COVID-19) điện: 
 

1. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tiêm chủng bao phủ cho toàn bộ 

đối tượng từ 18 tuổi trở lên, tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian 

(ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên) đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

2. Chỉ đạo các đơn vị liên quan lập kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 

trẻ em từ 12 đến 17 tuổi theo lộ trình đã được Bộ Y tế hướng dẫn tại Công văn số 

8688/BYT-DP ngày 14/10/2021. Căn cứ vào tình hình dịnh COVID-19 tại địa phương 

và nguồn cung ứng vắc xin để tổ chức tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi theo 

đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Bộ Y tế đề nghị Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; Đồng chí Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Đ/c Thứ trưởng; 

- Các Vụ, Cục: YTDP, QLKCB, TTTĐKT; 

- Viện VSDT, Viện Pasteur; 

- Sở Y tế, TTKSBT tỉnh, thành phố; 

- Lưu: VT, DP. 

KT.BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG  

 
 

 

 
 

 

Đỗ Xuân Tuyên 
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