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Số: 9141/VPCP-KGVX 
V/v tình hình dịch và kết quả          

triển khai công tác phòng, chống     

dịch COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________ 

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2021 

    

Kính gửi:  

- Bộ Y tế, 

  - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

 

Xét báo cáo của Bộ Y tế tại văn bản số 2025/BC-BYT ngày 09 tháng 12 

năm 2021 về tình hình dịch và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 (từ 16h00 ngày 08/12/2021 đến 16h00 ngày 09/12/2021), Thủ tướng 

Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến như sau: 

1. Bộ Y tế xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể việc tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 bảo đảm đúng mục tiêu đề ra.  

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ 

đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ và Bộ Y tế; kiểm điểm trách nhiệm, xử lý các trường hợp để xảy ra sai 

phạm, không bảo đảm tiến độ tiêm chủng theo quy định. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế biết,        

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng, PTTg Vũ Đức Đam (để bc); 

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,  

   PCN Cao Huy, Trợ lý TTg, PTTg Vũ Đức Đam;  

  Các Vụ: CN, TH; 

- Lưu: VT, KGVX (2b).vt   

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

 

 

 

Cao Huy 
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