
BỘ Y TẾ 

 

 

Số:         /BYT-DP 
V/v thiết lập Văn phòng thường trực 

Chiến dịch tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 tại tỉnh, thành phố 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày        tháng 7 năm 2021 

         

Kính gửi:   

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

 

Ngày 24/6/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 3043/QĐ-BYT 

về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 toàn quốc (gọi tắt là Ban chỉ đạo) trong đó thành lập Văn phòng 

thường trực Ban chỉ đạo có trụ sở đặt tại Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần - Bộ 

Quốc phòng.  

1. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành, điều phối, chỉ 

huy Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại các tỉnh/thành phố, Bộ 

Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo thiết lập Văn phòng 

thường trực Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của tỉnh/thành phố 

đặt tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố (riêng tại Hà Nội đặt tại Bộ Tư lệnh 

Thủ đô và tại TP. Hồ Chí Minh đặt tại Bộ Tư lệnh thành phố) để kết nối với Văn 

phòng thường trực Ban chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-

19 toàn quốc đặt tại Cục Quân y và với 07 Quân khu của Bộ Quốc phòng. 

2. Thời gian: Hoàn thành và đưa vào vận hành xong trước 15h00 ngày 

09/7/2021; 

Bộ Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia) đề nghị Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Quốc phòng; 

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

- Đ/c Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ QP; 

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố; 

- Bộ Tư lệnh Thủ đô; 

- Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh; 

- Sở Y tế tỉnh, thành phố; 

- Lưu: VT, DP. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên 
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