
B ộ  Y T É CỘNG HOÀ XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  T ự  do -  Hạnh phúc

Số: 5310 /B YT-DP Hà Nội, ngày 02tháng 07 năm 202Ị
V/v thống kê, lập danh sách cơ sở  tiêm  

chùng vắc xin phòng C O VID -19

H O A  T Ó C
Kính gửi: Đồng chí Chù tịch ù y  ban nhân dân tinh, thành phố 

trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chi đạo của Thủ tướng Chính phù, Bộ Y tế đang chuấn 
bị các điều kiện đảm bảo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng 
COVID-19. Đây là Chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay, số lượng 
tiêm tăng nhiều lần đến trăm triệu mũi tiêm, thời gian triên khai ngắn, do đó cần 
phái huy động nhiều lực lượng tham gia và ứng dụng công nghệ thông tin trong 
việc theo dõi, kiểm tra, giám sát kịp thời tiến độ tiêm chủng.

Đê cỏ căn cứ phân bồ vắc xin thực hiện Chiến dịch tiêm vẳc xin phòng 
COVID-19 năm 2021-2022, Bộ Y tế kính đè nghi Bồng »hrC hù tịch ù y  ban 
nhân dân tinh, thành phố trực thuộc Trumg tíbhg qaan tỄRi «hi liạo một số nội 
dung sau:

1. Chi đạo Sờ Y tế chù trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông 
tiến hành khảo sát, lập danh sách và cung cấp thông tin chi tiết các cơ sờ tiêm 
chủng vắc xin phòng COVID-19 tại địa phương sẵn sằng cho việc triển khai 
Chiến dịch (theo biếu mẫu đính kèm) gửi về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng, Ngõ 
135 Núi Trúc, Ba Đinh, Hà Nội, Email: tiemchungytdp@ gmail.com, ĐT: 
0243.8462364) để tổng hợp trướ c 15h00 ngày 07/7/2021.

2. Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành nhập dữ liệu của các biếu mầu 
này vào hệ thống phần mềm quán lý Chiến dịch tiêm chùng theo hướng dẫn của 
Bộ Thông tin và Truyền thông.

Kính đề nghị Đồng chí Chủ tịch ủ y  ban nhân dân quan tâm, chi đạo

Trân trọng cám ơn./.

Nơi nhện: BỘ TRƯỞNG
- Như trên:
- PTTg. Vũ Đức Đam (đế báo cáo);
- Các đ/c Thứ trướng;
- Bộ Thông tin và Truyền thône (đé p/h thực hiện); j
- Tập đoàn Viettel (đế p/h thực hiện);
- Sở Y tế các (inh, thành phố;
- TTK.SBT các tinh, thành phố;
- Lưu: VT, DP.
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