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

/BYT-DP

Hà Nội, ngày

30 tháng 6

năm 2022

V/v tăng cường tiêm vắc xin phòng
COVID-19 cho quân nhân, chiến sĩ,
cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động

HỎA TỐC

Kính gửi:

Các Bộ (danh sách kèm theo)

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ,
Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, dịch COVID-19 đã
được kiểm soát, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, đưa nước ta trở
lại trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến
phức tạp, khó lường, có thể xuất hiện các biến chủng mới, vắc xin phòng COVID-19
giảm khả năng miễn dịch theo thời gian. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo
các bộ, ngành, địa phương phải tiếp tục thần tốc hơn nữa trong triển khai tiêm vắc
xin phòng COVID-19. Cho đến nay, Bộ Y tế đã ban hành đầy đủ các hướng dẫn
tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và để tăng cường miễn
dịch cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động, quân nhân,
chiến sĩ (sau đây gọi tắt là cán bộ, công nhân viên); Bộ Y tế kính đề nghị các Bộ
quan tâm, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:
1. Tăng cường truyền thông, vận động cán bộ, công nhân viên trong ngành
tham gia tiêm chủng đầy đủ, kịp thời để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng
đồng theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 3309/BYT-DP ngày 23/6/2022
(xin gửi kèm).
2. Tổ chức Lễ phát động chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3,
mũi 4 cho cán bộ, công nhân viên trong ngành theo hướng dẫn của Bộ Y tế ngay
trong tuần đầu tháng 7/2022.
3. Các Bộ chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý liên hệ với các cơ sở
tiêm chủng trên địa bàn để được tiêm chủng.
Bộ Y tế kính đề nghị các Bộ quan tâm, chỉ đạo tổ chức triển khai./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- TT Phụ trách Đỗ Xuân Tuyên (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Vụ TT-TĐKT, Cục KCB;
- Lưu: VT, DP.
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Bộ Quốc phòng;
Bộ Công an;
Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Bộ Công thương;
Bộ Giao thông vận tải;
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Bộ Xây dựng;
Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

