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 _________ 

Số:            /TB-DP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày      tháng    năm 2022 

THÔNG BÁO 

Kết luận, chỉ đạo của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng 

tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác phòng, chống dịch 

và tiêm vắc xin phòng COVID-19 

 Chiều ngày 14/10/2022, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp trực tuyến toàn quốc về 

tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại trụ 

sở Cơ quan Bộ Y tế và 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Hội nghị do đồng chí Phan Trọng Lân - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng chủ trì 

cùng sự tham dự của Lãnh đạo các Vụ, Cục, Viện, Bệnh viện thuộc, trực thuộc 

Bộ Y tế. Về phía địa phương, có sự tham dự của Lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện, các báo đài Trung ương và địa phương. 

 Sau khi nghe các báo cáo về tình hình dịch bệnh, tiến độ tiêm phòng 

COVID-19 và ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự Hội nghị về tỷ lệ tiêm 

vắc xin phòng COVID-19, các biện pháp đẩy nhanh tiêm chủng, cập nhật dữ liệu 

tiêm chủng và phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm khác như bệnh đậu mùa 

khỉ, sốt xuất huyết, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng đã có ý kiến và kết luận chỉ 

đạo như sau: 

 1. Hiện nay dịch COVID-19 cơ bản vẫn được kiểm soát tốt trên phạm vi cả 

nước. Tính đến 13/10/2022, cả nước đã tiêm hơn 260,3 triệu liều vắc xin. Công 

tác cung ứng vắc xin cơ bản đáp ứng nhu cầu, việc điều phối giữa các địa phương 

trong cả nước đã đảm bảo liên tục và kịp thời.  

 2. Bộ Y tế đề nghị các địa phương, đơn vị: 

 - Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch trong công tác phòng chống dịch 

bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19 và tiêm vắc xin phòng COVID-19; tuyệt đối 

không lơ là, chủ quan ảnh hưởng đến kết quả công tác phòng, chống dịch. 

 - Đến 13/10/2022, đã có 48/63 tỉnh, thành phố báo cáo hàng tháng kết quả 

tiêm chủng 9 tháng năm 2022. Còn 15 tỉnh, thành phố chưa gửi báo cáo là: Hà 

Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Nghệ An, Lạng Sơn, Điện Biên, Đà 

Nẵng, Quảng Nam, Gia Lai, Đắc Nông, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình 

Dương, Bình Phước đề nghị khẩn trương báo cáo theo quy định. 

 - Đề nghị Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phối hợp với Cục Công nghệ 

thông tin trong việc thống nhất, cập nhật, rà soát, phân tích, phiên giải số liệu tiêm 

chủng COVID-19.  
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 - Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở 

lên; tiêm mũi 4 cho các đối tượng có nguy cơ cao; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 

- dưới 12 tuổi theo mục tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra, bảo 

đảm an toàn, khoa học, hiệu quả; rà soát, đề xuất nhu cầu vắc xin sát thực tế, hạn 

chế xảy ra việc thiếu vắc xin cục bộ. 

 - Đối với các dịch bệnh truyền nhiễm khác: Hiện nay về cơ bản các văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn các dịch bệnh mới nổi và dịch bệnh lưu hành như 

đậu mùa khỉ, sốt xuất huyết đã được ban hành đầy đủ, các địa phương cần tiếp tục 

chủ động, tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn của 

Bộ Y tế. Cụ thể đối với bệnh đậu mùa khỉ cần tập trung giám sát phát hiện sớm, 

cách ly, khai thác dịch tễ, khoanh vùng và xử lý theo quy định, đối với bệnh sốt 

xuất huyết hiện vẫn ở mức cao nên các địa phương cần tập trung triển khai chiến 

dịch diệt loăng quăng, bọ gậy và tuyên truyền hướng dẫn người dân phòng bệnh, 

phát hiện sớm, điều trị kịp thời, hạn chế ca mắc và tử vong, nhất là tại Hà Nội, 

TP. Hồ Chí Minh, Đắk Lắk và một số địa phương khu vực miền Nam, miền Trung.  

Cục Y tế dự phòng đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và báo 

cáo cập nhật kết quả tại cuộc họp giao ban tuần kế tiếp để tổng hợp, báo cáo Lãnh 

đạo Bộ. 
 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Q. Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Các Đ/c Thứ trưởng (để báo cáo); 
- Các Vụ, Cục thuộc Bộ;  
- Các Viện VSDT, Pasteur, SR-KST-CT (để thực hiện); 
- Các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tê (để thực hiện); 
- Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố; 
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố (để thực hiện); 
- TTKSBT các tỉnh, thành phố (để thực hiện); 
- Lưu: VT, DT. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm  
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