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Kính gửi: Sở Y tế. 

 
Triển khai Công điện số 1675/CĐ-BYT ngày 22/10/2021 của Bộ Y tế về 

việc triển khai tiêm chủng vắn xin phòng COVID-19 (gửi kèm theo văn bản cho 

đơn vị).  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng có ý kiến chỉ đạo như sau:  

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, căn cứ Công 

điện số 1675/CĐ-BYT ngày 22/10/2021 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế có 

liên quan, khẩn trương triển khai các nội dung sau: 

- Đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng cho toàn bộ đối tượng từ 18 tuổi trở lên; 

tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian (ưu tiên cho các đối 

tượng từ 50 tuổi trở lên) đảm bảo an toàn, hiệu quả.  

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan lập kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-

19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi theo lộ trình đã được Bộ Y tế hướng dẫn tại 

Công văn số 8688/BYT-DP ngày 14/10/2021. 

- Căn cứ vào tình hình dịnh COVID-19 tại địa phương và nguồn cung ứng 

vắc xin để tổ chức tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi theo đúng hướng dẫn 

của Bộ Y tế; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh  những vấn đề vượt thẩm quyền./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- UBND các huyện thị xã, thành phố;  
- Lưu: VT, VXsln. 
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