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V/v sử dụng vắc xin do COVAX
Facility viện trợ để tiêm vắc xin
phòng COVID- 19 cho trẻ em từ
12 - 17 tuổi

HỎA TỐC

Hà Nội, ngày

tháng

năm 2021

Kính gửi: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Thực hiện chiến lược tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, tính đến hết
ngày 23/11/2021, Việt Nam đã tiếp nhận và tổ chức tiêm chủng khoảng 28 triệu
liều vắc xin phòng COVID-19 từ nguồn do COVAX Facility viện trợ cho người
trên 18 tuổi.
Trên cơ sở khuyến cáo của Nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm
chủng của Tổ chức Y tế Thế giới (SAGE), ý kiến của Hội đồng tư vấn sử dụng vắc
xin, sinh phẩm y tế của Bộ Y tế và thông báo ngày 23/11/2021 của Liên minh toàn
cầu về Vắc xin và Tiêm chủng (GAVI) về việc vắc xin phòng COVID-19 do GAVI
viện trợ thông qua COVAX Facility cho Việt Nam có thể sử dụng cho trẻ em từ 12
tuổi trở lên, Bộ Y tế đề nghị Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thực hiện phân bổ,
điều chuyển và hướng dẫn kịp thời cho các địa do COVAX Facility viện trợ và
nguồn tự mua để sử dụng hợp lý, an toàn và hiệu quả.
Bộ Y tế thông báo để Viện được biết và khẩn trương triển khai thực hiện.
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur;
- Lưu: VT, DP.
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