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Số: 336/TTCS-TTTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2021

V/v tuyên truyền Quỹ vắc xin
phòng Covid-19 Việt Nam

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26
tháng 5 năm 2021, thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam. Cục
Thông tin cơ sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương chỉ đạo hệ thống truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh
xã, phường và các phương tiện truyền thông khác tập trung tuyên truyền, phổ
biến để vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong
và ngoài nước tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ vắc xin
phòng Covid-19 Việt Nam (có tài liệu tuyên truyền và file âm thanh gửi kèm
theo).
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo (để b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Lưu: VT, CTH.

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Tạo

CHUNG TAY ỦNG HỘ
QUỸ VẮC XIN PHÒNG COVID-19 VIỆT NAM
--Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26 tháng
5 năm 2021, thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản
lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vắc xin của các tổ
chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho
hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử
dụng vắc xin phòng Covid-19 cho người dân.
Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức
năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của Quỹ để tài trợ, hỗ
trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong
nước và sử dụng vắc xin phòng dịch Covid-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích
và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm,
hiệu quả; chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của
các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và Kiểm toán nhà nước; giám sát của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền
công bố hoàn thành việc tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 cho người dân; số dư
của Quỹ (nếu có) được nộp toàn bộ vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn
lực mua vắc xin cho Chương trình tiêm chủng mở rộng của Nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm
sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh
nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức, đồng lòng, tích cực
tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ vắc xin
phòng Covid-19 Việt Nam như sau:
1. Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước:
- Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.
- Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam: 3761.0.9098866.91999; Tài khoản đô la
Mỹ: 3761.0.9098869.91999 và Tài khoản đồng euro: 3761.0.9098786.91999.
2. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội:
- Tên tài khoản: Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.
- Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam: 21110009116868; Tài khoản đô la Mỹ:
21110371116868 và Tài khoản đồng euro: 21110142996868.
Hãy chung tay ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam./.

