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THÔNG BÁO  

Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về tình hình tiếp nhận 

vắc xin phòng COVID-19 và triển khai tiêm chủng vắc xin 
__________ 

 

Chiều ngày 29 tháng 6 năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam 

đã chủ trì cuộc họp về tình hình tiếp nhận vắc xin phòng COVID-19 và triển          

khai tiêm chủng vắc xin. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị 

Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh, 

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp; đại diện các Bộ: Quốc 

phòng, Công an, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Y tế, ý kiến phát biểu 

của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, đã có ý kiến kết 

luận chỉ đạo như sau:  

Trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19, nhất là đã xuất hiện biến 

chủng mới của vi rút SARS-CoV-2 tại Việt Nam, Phó Thủ tướng yêu cầu: 

1. Bộ Y tế: (i) tăng cường chỉ đạo và triển khai các giải pháp phù hợp để 

đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vắc xin phòng, chống dịch COVID-19; bảo đảm 

mục tiêu đủ vắc xin đồng thời không để có vắc xin mà không tiêm kịp thời như 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chủ động xử lý các lô vắc xin đã hết hạn theo 

quy trình, thủ tục, thẩm quyền và quy định; (ii) rà soát, cập nhật số liệu và tình 

hình phân bổ, sử dụng vắc xin phòng, chống dịch COVID-19, tiếp thu ý kiến          

các đại biểu dự họp, bổ sung kinh nghiệm quốc tế, hoàn thiện Báo cáo, trình       

Thủ tướng Chính phủ. 

2. Các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, nhất là các Bộ: Công an, Quốc phòng, 

Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 

giao, tăng cường chỉ đạo, điều hành, có văn bản hướng dẫn các đơn vị liên quan 

thuộc phạm vi quản lý đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vắc xin phòng chống dịch 

COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. 

3. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp với Bộ Y tế, làm tốt 

công tác truyền thông để nhân dân hiểu, ủng hộ và tích cực tham gia tiêm vắc xin 

phòng chống dịch COVID-19. 

 



Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:    
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; 

- Các Bộ: YT, TP, KHĐT, TC, QP, CA,  

  LĐTBXH, VHTTDL, GDĐT, CT, TTTT; 

- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,          

  các Vụ: NC, KTTH, CN, QHĐP, TH;              

- Lưu: VT, KGVX (3b), vt. 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Hiệp 
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