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Kính gửi:   Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; 

       Đồng kính gửi: - Bộ Y tế; 

 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc        

Trung ương. 
 

Trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19, nhất là việc xuất hiện biến 
chủng mới BA.5 của vi rút SARS-CoV-2 và đã xâm nhập vào Việt Nam làm tăng 
nguy cơ bùng phát dịch bệnh trở lại. Để tăng cường kiểm soát dịch bệnh, tạo điều 
kiện thuận lợi đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ 
có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Bộ Y tế, các Bộ, cơ quan liên quan và các địa phương quán triệt, tổ chức     
thực hiện nghiêm, quyết liệt, hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ tại các văn bản: Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 03/5/2022, Nghị quyết số 
77/NQ-CP ngày 08/6/2022; các văn bản: số 2263/VPCP-KGVX ngày 12/4/2022, 
số 2323/VPCP-KGVX ngày 14/4/2022, số 2521/VPCP-KGVX ngày 21/4/2022, 
số 2570/VPCP-KGVX ngày 22/4/2022, số 26400/VPCP-KGVX ngày 27/4/2022, 
số 3182/VPCP-KGVX ngày 23/5/2022, số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022, 
số 162/TB-VPCP ngày 02/6/2022, số 182/TB-VPCP ngày 23/6/2022 của Văn phòng 
Chính phủ và các văn bản khác có liên quan. 

2. Giao Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp tục chỉ đạo Bộ Y tế, các Bộ, 
ngành và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết liệt thực hiện các biện 
pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là đẩy nhanh tiêm vắc xin phòng COVID-19 
cho các nhóm đối tượng, hoàn thành theo mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ. 

3. Yêu cầu Bộ Y tế:  

- Khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh 
tiêm vắc xin phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; 
tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi theo mục tiêu của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ đã đề ra, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả. 

- Bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc chữa bệnh, sinh phẩm, vật tư, trang 
thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh và cho công tác phòng, chống dịch trên cả nước. 

3. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc        
Trung ương: 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 
3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 
12 tuổi Bộ Y tế đã hướng dẫn, theo mục tiêu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã 
đề ra bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả. Sử dụng kịp thời, hiệu quả số vắc xin 
phòng COVID-19 do Bộ Y tế phân bổ, tránh lãng phí. 



- Bảo đảo đầy đủ, kịp thời thuốc chữa bệnh, sinh phẩm, vật tư, trang thiết 
bị cho công tác phòng, chống dịch và khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn. 

4. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế chỉ đạo         
các cơ quan truyền thông làm tốt công tác truyền thông để nhân dân hiểu về         
diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh, về biến chủng mới BA.5 của vi rút 
SARS-CoV-2 có thể làm dịch bùng phát trở lại để ủng hộ, tích cực tham gia tiêm 
vắc xin phòng chống dịch COVID-19 và tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh. 

Văn phòng Chính phủ kính báo cáo Phó Thủ tướng và thông báo để Bộ Y tế, 
các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp; 

  Trợ lý TTg, các PTTg; các Vụ: NC, CN       

  QHĐP, TH; 

- Lưu: VT, KGVX (3).vt. 
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Trần Văn Sơn 

 

 


		Văn phòng Chính phủ - ĐT: 080.43100 - 080.43569; Fax: 080.44130; Email: vpcp@chinhphu.vn
	2022-07-02T16:48:05+0700
	VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
	Văn phòng Chính phủ<vanphongchinhphu@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




