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

Số: 1880 /TB-BYT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2021
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Kết luận của Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế,
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19 toàn quốc tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương về
kiểm điểm tiến độ triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19
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Ngày 17/11/2021 tại Bộ Y tế, Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng
Bộ Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin
phòng COVID-19 toàn quốc chủ trì Hội nghị trực tuyến với các địa phương về
kiểm điểm tiến độ triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19. Tham dự cuộc họp
tại điểm cầu Bộ Y tế có đại diện các Vụ, Cục, Đơn vị: Cục Y tế dự phòng; Viện
Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia); Tiểu ban
Tiêm chủng; Tiểu ban Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin; Tiểu ban An
toàn tiêm chủng; Điểm cầu tại các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur có Lãnh đạo Viện
và các phòng ban liên quan; Điểm cầu các địa phương có Lãnh đạo Ủy ban nhân
dân tỉnh/thành phố, Lãnh đạo Sở Y tế và các Sở ban ngành liên quan, Lãnh đạo
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố (CDC).
Sau khi nghe Cục Y tế dự phòng báo cáo và ý kiến phát biểu của các đơn
vị dự họp; Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Trưởng Ban
Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc có
ý kiến kết luận như sau:
1. Cục Quản lý Dược
Hoàn thiện các thủ tục cấp phép nhập khẩu vắc xin theo các đơn hàng trong
thời gian sớm nhất để kịp thời tiếp nhận và phân bổ vắc xin.
2. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
- Phối hợp với các đơn vị liên quan, hoàn thiện các thủ tục để tiếp nhận và
phân bổ vắc xin theo các đợt cung ứng, đảm bảo vắc xin sau khi về đến Việt Nam
phải có Quyết định và được phân bổ đến địa phương, đơn vị trong thời gian sớm nhất.
- Đối với các Quyết định phân bổ vắc xin, phải bổ sung thêm nơi nhận:
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành uỷ; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Trong vòng 24 giờ sau khi ký Quyết định phân bổ vắc xin phải gửi cho
Bộ trưởng và các Đồng chí Thứ trưởng, Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý Dược
và Vụ Kế hoạch - Tài chính để theo dõi, đôn đốc, giám sát và phải thông tin cho
các Quân khu, các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur để có kế hoạch tiếp nhận, vận
chuyển kịp thời.
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3. Các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur
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- Theo dõi, đôn đốc, giám sát quá trình triển khai tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19 của các tỉnh, thành phố thuộc phân vùng quản lý.
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- Trong vòng 24 giờ sau khi nhận được Quyết định phân bổ phải thông báo
cho các địa phương, đơn vị để có kế hoạch tiếp nhận, vận chuyển và sử dụng vắc
xin hoàn thành trong thời gian sớm nhất.
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- Khẩn trương báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát theo Quyết định số
4949/QĐ-BYT ngày 26/10/2021 của Bộ Y tế về việc thành lập 4 Đoàn kiểm tra,
hướng dẫn, giám sát công tác triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại
một số tỉnh, thành phố; Báo cáo gửi Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) trước ngày
25/11/2021, Cục Y tế dự phòng tổng hợp báo cáo Bộ Y tế trước ngày 30/11/2021.
ian

4. Sở Y tế các tỉnh, thành phố
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- Sau khi có thông tin về Quyết định phân bổ vắc xin, phải khẩn trương
phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để chủ động tiếp nhận, vận chuyển vắc xin
về kho của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố. Vắc xin sau khi về đến
kho của CDC tỉnh, thành phố phải được phân bổ ngay đến tuyến huyện, xã để
triển khai tiêm chủng.
- Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng từ 18 tuổi trở
lên (ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên, đối tượng có bệnh nền) đảm bảo
an toàn, hiệu quả; tăng nhanh độ bao phủ mũi 1 (đảm bảo 100% người từ 18 tuổi
trở lên được bao phủ ít nhất 01 liều vắc xin trong năm 2021) và triển khai tiêm
mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian.
- Căn cứ tiến độ cung ứng vắc xin, tình hình dịch và độ bao phủ vắc xin
cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên tại địa phương để triển khai tiêm vắc xin phòng
COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi theo lộ trình đã được Bộ Y tế hướng dẫn
tại Công văn số 8688/BYT-DP ngày 14/10/2021. Thực hiện báo cáo hàng ngày
kết quả tiêm chủng đối với nhóm tuổi này theo quy định tại Quyết định 3588/QĐBYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế.
- Chủ động rà soát tình hình sử dụng vắc xin của địa phương. Trong trường
hợp địa phương còn tồn nhiều vắc xin không kịp sử dụng hoặc không có nhu cầu
sử dụng cần báo cáo kịp thời cho các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur để điều phối,
đảm bảo sử dụng vắc xin hiệu quả; không tự ý điều chuyển vắc xin giữa các tỉnh,
thành phố khi chưa có ý kiến của Bộ Y tế.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình triển khai tiêm chủng tại các
tuyến để kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh, hướng dẫn chuyên môn. Tập huấn kỹ cho
nhân viên y tế về các bước thực hành tiêm chủng, thực hiện đúng nguyên tắc “5
đúng” khi tiêm chủng. Thực hiện tiêm chủng an toàn và tuân thủ quy định phòng
chống dịch.
- Cập nhật, báo cáo kịp thời kết quả tiêm chủng của địa phương theo quy
định; theo dõi, báo cáo phản ứng sau tiêm chủng và tổ chức họp Hội đồng tư vấn
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đánh giá nguyên nhân tai biến nặng sau tiêm chủng theo đúng quy định và hướng
dẫn của Bộ Y tế.
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- Khẩn trương tổng hợp nhu cầu sử dụng vắc xin theo chỉ đạo tại Công văn
số 9670/BYT-DP ngày 14/11/2021 của Bộ Y tế và báo cáo về Bộ Y tế trước ngày
20/11/2021. Sau ngày 20/11/2021, địa phương nào không có đề xuất thì được hiểu
là không có nhu cầu, Bộ Y tế sẽ không cấp vắc xin cho các địa phương. Sở Y tế
chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân,
Uỷ ban Nhân dân và Nhân dân của tỉnh, thành phố về việc không đủ vắc xin để
tiêm chủng do không có đề xuất.
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- Trong quá trình triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 nếu địa
phương nào cần sự hỗ trợ về các nguồn lực để đảm bảo tốc độ, tỷ lệ bao phủ tiêm
chủng thì phải đề xuất về Bộ Y tế để quyết định cử lực lượng kịp thời. Nếu địa
phương nào không có đề xuất, không đảm bảo tốc độ, tỷ lệ bao phủ vắc xin theo
tiến độ được cấp vắc xin thì phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Nhân dân.
Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị dự họp;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Viện VSDT/Pasteur (để thực hiện);
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- TT.KSBT tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, VPB1.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
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