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Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2022 

THÔNG BÁO  

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác  

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi 
___________ 

Chiều ngày 11 tháng 5 năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam 

đã chủ trì cuộc họp về công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em 

từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự 

cuộc họp có đại diện Lãnh đạo Bộ Y tế và Văn phòng Chính phủ; đại diện các 

Bộ: Quốc phòng, Công an; đại diện lãnh đạo các cơ quan truyền thông: Đài 

Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam. Sau 

khi nghe báo cáo của lãnh đạo Bộ Y tế, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự 

họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận như sau: 

1. Chương trình tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến 

dưới 12 tuổi đã được triển khai trên địa bàn cả nước nhưng tiến độ vẫn rất chậm 

so với yêu cầu.  

2. Bộ Y tế khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

để hoàn thiện Báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến 

kế hoạch tiếp nhận viện trợ, mua và tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 

5 đến dưới 12 tuổi; đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, trong đó lưu ý nội dung các khuyến 

nghị của Tổ chức Y tế thế giới và kinh nghiệm quốc tế; kịp thời báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ, Chính phủ khi có nội dung phát sinh khác với mục tiêu, tiến độ và 

nhiệm vụ được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao. 

 Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận:    
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Các Phó Thủ tướng (để báo cáo); 

- Các Bộ, cơ quan: YT, CA, QP, NG, GD-ĐT,  

    Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN; 

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,    

  các Vụ: QHĐP, TH; TGĐ cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, KGVX (3b),vt. 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

Nguyễn Sỹ Hiệp 
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