
 

 

BAN CHỈ ĐẠO PCD COVID-19   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   

TỈNH THANH HÓA                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TIỂU BAN XÉT NGHIỆM,  

ĐIỀU TRỊ, ĐIỀU PHỐI VẮC XIN                                          

  Số:                 /SYT-NVY               Thanh Hóa, ngày       tháng 9  năm 2021 
     V/v đẩy nhanh tiến độ tiêm  

        vắc xin phòng Covid-19 
 

 

Kính gửi: Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, 

thị xã, thành phố. 
 

Ngày 24/7/2021 Bộ Y tế có Công văn số 5946/BYT-DP về việc phân bổ vắc 

xin phòng COVID-19 năm 2021 cho các tỉnh, thành phố. UBND tỉnh Thanh Hóa 

đã ban hành kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 11/8/2021 về việc triển khai tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Dự kiến từ nay đến hết năm 2021 

Thanh Hóa sẽ được tiếp nhận gần 4 triệu liều vắc xin để tiêm chủng cho trên 92% 

người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh. 

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh, không để Thanh Hóa nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ 

tiêm chủng thấp nhất theo thông báo của Bộ Y tế, Tiểu ban xét nghiệm, điều trị 

bệnh nhân và tiêm vắc xin – Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề 

nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố khẩn 

trương đôn đốc, chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau như sau: 

1. Đề nghị các huyện, thị xã, thành phố rà soát đối tượng ưu tiên theo Kế 

hoạch 183/KH-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh, hoàn chỉnh Kế hoạch 

tiêm vắc xin Covid – 19 đến hết năm 2021 (cho cả năm) đảm bảo đáp ứng yêu cầu 

triển khai tiêm ngay trong ngày nhận được vắc xin phòng Covid-19. 

2. Về tiến độ triển khai chiến dịch tiêm Vắc xin phòng Covid-19 đợt 6 theo 

Kế hoạch số 3863/KH-SYT ngày 08/9/2021 của Sở Y tế: 

- Đối với các huyện Nông Cống, Nga Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn, 

thành phố Sầm Sơn: Hoàn thành việc tiêm chủng trước ngày 16/9/2021. 

- Đối với thành phố Thanh Hóa: Đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

thành phố Thanh Hóa:  Khẩn trương triển khai tiêm chủng chống dịch trên diện 

rộng theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh, hoàn thành việc 

tiêm chủng chậm nhất trước ngày 20/9/2021. 
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- Các huyện còn lại: Hoàn thành việc tiêm chủng chậm nhất trong ngày 

13/9/2021. 

3. Yêu cầu Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát 

đối tượng, tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai ngay chiến dịch tiêm vắc 

xin Covid-19, báo cáo kết quả thực hiện về Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và 

Tổ điều phối vắc xin Covid-19 tỉnh. 

Đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành 

phố khẩn trương tổ chức, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: TRƯỞNG TIỂU BAN 
- Như trên;  
- TT Tỉnh ủy; HĐND, UBND tỉnh (báo cáo); 

- Bộ Y tế (báo cáo); 

- Các thành viên BCĐ tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Huyện, thị, thành ủy các huyện, TX, TP;  

- Đài PTTH tỉnh; Báo Thanh Hóa;  
- Lưu: VT, NVY, MDT (02).                                                                                        

                                                                                      Trịnh Hữu Hùng  

                                                                                      Giám đốc Sở Y tế  
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