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Kính gửi:     Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

    

Trong thời gian vừa qua Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo việc 

chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, đào tạo, tập huấn và tích cực triển 

khai tiêm chủng với tỷ lệ sử dụng vắc xin cao, đảm bảo an toàn. Theo ghi nhận trên 

Nền tảng quản lý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, tính đến hết ngày 

05/10/2021, cả nước đã triển khai tiêm được hơn 48 triệu liều vắc xin, tỷ lệ sử dụng 

đạt 74,8% so với tổng số vắc xin đã phân bổ, trong đó khoảng 24 triệu người đã tiêm 

1 liều vắc xin (tỷ lệ tiêm ít nhất 01 liều vắc xin là 50,5% dân số từ 18 tuổi trở lên), 

khoảng 12,5 triệu người đã được tiêm đủ 2 liều (tỷ lệ tiêm đủ 02 liều vắc xin là 

17,4% dân số từ 18 tuổi trở lên).  

 

Dự kiến thời gian tới Bộ Y tế sẽ tiếp nhận số lượng vắc xin nhiều hơn trước, 

do đó để chủ động sẵn sàng cho việc tiếp nhận, bảo quản và triển khai tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 nhanh chóng, an toàn và hiệu quả, tránh lãng phí theo chỉ đạo của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo một số nội dung sau: 
 

1. Chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện, chuẩn bị sẵn 

sàng hệ thống trang thiết bị, dây chuyền lạnh tại các tuyến để đảm bảo việc tiếp nhận, 

bảo quản các loại vắc xin phòng COVID-19 với số lượng lớn được cung ứng trong 

Quý IV/2021. 
 

2. Tổ chức tiếp nhận và triển khai tiêm chủng vắc xin ngay sau khi được phân 

bổ, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối 

tượng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế; Tăng độ bao phủ 

mũi 1 và tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo quy định, 

đảm bảo an toàn và hiệu quả; Coi công tác tiêm chủng là nhiệm vụ trọng tâm và 

quan trọng trong thời gian tới, sử dụng tối đa số vắc xin được cấp, không để lãng phí 

vắc xin và đảm bảo tỷ lệ bao phủ tiêm chủng; Chuẩn bị sẵn sàng triển khai tiêm 

chủng cho các đối tượng khác khi có hướng dẫn của Bộ Y tế. 

 

3. Tiếp tục bố trí đủ kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực để 

triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ và Bộ Y tế. 
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Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện. 
 

Trân trọng cảm ơn./. 
 

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; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Viện VSDT/Pasteur; 

- SYT/TT KSBT các tỉnh/TP (để thực hiện); 

- Lưu: VT, DP. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên  
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