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Số:

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

ua

ng

_0

6/0

Về đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
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BỘ Y TẾ điện:
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, thực hiện ý kiến chỉ
đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 02/8/2021 Bộ Y tế đã có Công văn số
6202/BYT-DP gửi các địa phương về việc tiêm chủng vắc xin trong thời gian
thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, đồng thời ưu tiên phân
bổ vắc xin cho TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, tỉnh Bình Dương, Long An và Đồng
Nai để triển khai tiêm chủng chống dịch. Đến nay TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Long
An và Bình Dương đã được phân bổ số vắc xin đủ để bao phủ mũi thứ nhất cho
100% người từ 18 tuổi trở lên.
Để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, Bộ Y tế đề nghị Đồng chí Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực
hiện các nội dung sau:
1. Tổ chức tiêm chủng cho tất cả các trường hợp từ 18 tuổi trở lên (bao
gồm cả phụ nữ có thai) sinh sống và làm việc trên địa bàn theo Nghị
quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ; các chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ, Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 8/7/2021 của Bộ Y tế và hoàn
thành tiêm chủng mũi 1 cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi trước 15/9/2021;
tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. TP. Hà Nội ưu tiên
tiêm sớm cho những người có bệnh lý nền, người cao tuổi, người dân tại vùng
đỏ, vùng cam, khu vực có mật độ dân cư cao.
2. Huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng bao gồm cả y tế
nhà nước và tư nhân, các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, y tế các ngành…; tổ
chức tiêm tại các cơ sở cố định và bố trí nhiều điểm tiêm chủng lưu động tại các
khu dân cư, cơ quan, đơn vị ….. Không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi
buổi tiêm chủng, giảm bớt thủ tục hành chính, phát huy tối đa năng lực tiêm của
các điểm tiêm chủng.
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3. Yêu cầu các cơ sở tiêm chủng sử dụng ứng dụng nền tảng Hồ sơ sức
khỏe điện tử để quản lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng.

ng

_0

6/0

9/2

02

4. Hướng dẫn người dân điền Phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng, Phiếu
sàng lọc trên nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử hoặc trên bản giấy, thực hiện khai
báo y tế trước khi tham gia tiêm chủng; thông báo thời gian và địa điểm tiêm để
người dân đến tiêm đầy đủ, đúng giờ và không tập trung đông người tại một
thời điểm; sắp xếp thời gian theo dõi sau tiêm chủng phù hợp.
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Những người thuộc nhóm trì hoãn tiêm chủng thì tiếp tục theo dõi và sắp
xếp tiêm chủng trong thời gian sớm nhất khi có đủ điều kiện. Những người
thuộc nhóm cần thận trọng khi tiêm chủng có thể tiêm tại tất cả các cơ sở tiêm
chủng cố định và lưu động, không bắt buộc tiêm tại các bệnh viện, cơ sở điều
trị.
qu

5. Tại các khu vực phong tỏa, chính quyền địa phương căn cứ số lượng
người dân để bố trí các điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động phù hợp, tránh
để người dân phải di chuyển đến các khu vực khác khi tham gia tiêm chủng.
Bộ Y tế kính đề nghị Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố
tổ chức triển khai tiêm chủng phù hợp với tình hình dịch bệnh và coi công tác
tiêm chủng là nhiệm vụ ưu tiên, cấp bách trong tình hình hiện nay.
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế;
- BYT: Vụ, Cục, Tổng cục, VPB, TTrB;
- Các Viện VSDT/Pasteur;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố Hà Nội; TP Hồ Chí
Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An;
- Trung tâm KSBT các tỉnh, thành phố Hà Nội; TP
Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An;
- Lưu: VT, DP.
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