
                       

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế, trong 

thời gian qua các tỉnh, thành phố đã tích cực, chủ động triển khai tiêm chủng vắc 

xin phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả và theo đúng quy định, hướng 

dẫn đã ban hành. Đến hết ngày 10/10/2021, cả nước đã triển khai tiêm chủng 

được 54,9 triệu liều vắc xin, tỷ lệ bao phủ ít nhất 01 liều vắc xin cho dân số từ 

18 tuổi trở lên đạt 54,3%.  

Để làm cơ sở cho việc phân bổ vắc xin trong tháng 10-12/2021 và xây 

dựng kế hoạch tiêm chủng năm 2022, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các nội dung sau: 

1. Căn cứ tình hình, kết quả triển khai tiêm chủng của địa phương và 

hướng dẫn về việc tiêm kết hợp vắc xin tại Công văn số 6030/BYT-DP ngày 

27/7/2021, Công văn số 7548/BYT-DP ngày 10/9/2021 của Bộ Y tế để đề xuất 

nhu cầu sử dụng vắc xin trong tháng 10-12/2021 cho người từ 18 tuổi trở lên 

(Theo Biểu mẫu 1). 

2. Rà soát, thống kê số lượng trẻ em trên địa bàn theo các nhóm tuổi từ 3-

11 tuổi, 12-15 tuổi và 16-17 tuổi và đề xuất nhu cầu sử dụng vắc xin cho những 

nhóm tuổi này (Theo Biểu mẫu 2). 

3. Xây dựng kế hoạch sử dụng vắc xin năm 2022 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên 

và người lớn, trong đó bao gồm việc tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4 cho người đã 

tiêm đủ liều vắc xin. 

Kết quả tổng hợp gửi về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng, ngõ 135 Núi trúc, 

Ba Đình, Hà Nội; Email: tiemchungytdp@gmail.com; Số điện thoai: 

0243.8462364) trước ngày 16/10/2021. 

Đây là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách, kính đề nghị Đồng chí Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân quan tâm, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c. Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Đ/c Thứ Trưởng; 

- Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố (để thực hiện); 

- Trung tâm KSBT tỉnh, thành phố (để thực hiện); 

- Lưu: VT, DP. 
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THỨ TRƯỞNG  

  

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên 

 

 

 

BỘ Y TẾ 

 

Số:           /BYT-DP 

V/v nhu cầu vắc xin phòng 

COVID-19 tháng 10-12/2021 và 

xây dựng kế hoạch năm 2022 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 

KHẨN 



BIỂU MẪU BÁO CÁO  

(Kèm theo Công văn số           /BYT-DP ngày       tháng       năm 2021 của Bộ Y tế) 

 

Tỉnh/thành phố: ............................... 

1. Biểu mẫu 1: Nhu cầu tiêm chủng trong tháng 10-12/2021 cho người từ 18 tuổi trở lên 

Tháng 10.2021 Tháng 11.2021 Tháng 12.2021 

Nhu cầu Mũi 1 
Nhu cầu Mũi 2  

(theo loại vắc xin) 
Nhu cầu Mũi 1 

Nhu cầu Mũi 2  

(theo loại vắc xin) 
Nhu cầu Mũi 1 

Nhu cầu Mũi 2 

(theo loại vắc xin) 

      

 

2. Biểu mẫu 2: Thống kê số lượng trẻ em theo nhóm tuổi 

Trẻ từ 3-11 tuổi  Trẻ từ 12-15 tuổi  Trẻ từ 16-17 tuổi  

Số lượng 

(người) 

Nhu cầu vắc xin 

(liều) 

Số lượng 

(người) 

Nhu cầu vắc xin 

(liều) 

Số lượng 

(người) 

Nhu cầu vắc xin 

(liều) 

      

Ghi chú: Vắc xin dự kiến tiêm chủng cho trẻ em là vắc xin có liệu trình tiêm 02 liều cơ  bản.
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