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BỘ Y TẾ

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

Số: 1195 /BYT-DP

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2022

V/v tăng cường tiêm chủng
vắc xin phòng COVID-19

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Theo ghi nhận kết quả triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19 từ các địa phương, đơn vị; đến hết ngày 10/03/2022 cả nước đã tiêm
được hơn 199 triệu liều vắc xin, hầu hết các địa phương đã cơ bản đã hoàn thành
tiêm chủng 02 liều vắc xin cho người từ 12 tuổi trở lên và đang triển khai tiêm
liều bổ sung, liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 170/CĐTTg ngày 23/02/2022 về việc tiêm vắc xin và một số biện pháp đẩy mạnh phòng,
chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ
đạo các đơn vị liên quan triển khai các nội dung sau:
1. Tiếp tục rà soát và lập danh sách đối tượng từ 12 tuổi trở lên chưa được
tiêm chủng hoặc chưa được tiêm đủ liều cơ bản để khẩn trương tiêm đủ liều vắc
xin, đảm bảo độ bao phủ vắc xin cao.
2. Đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc triển khai tiêm chủng mũi 3 cho người
từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo đến hết quý I/2022 phải bao phủ mũi 3 cho những
người đã đến lịch tiêm chủng.
3. Tổ chức tiêm vắc xin an toàn, khoa học, hiệu quả theo các hướng dẫn đã
ban hành của Bộ Y tế và thực hiện báo cáo kết quả triển khai tiêm chủng kịp thời,
theo đúng quy định.
Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương 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;
- Các Viện VSDT, Viện Pasteur;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- TTKSBT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, DP.
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