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THÔNG BÁO
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 cuộc họp về công tác tiếp nhận, bảo quản, phân bổ vắc xin
và vật tư y tế phục vụ tiêm vắc xin phòng COVID-19
Ngày 07/9/2021 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 cuộc họp về công tác tiếp nhận, bảo quản, phân bổ
vắc xin và vật tư y tế phục vụ tiêm vắc xin phòng COVID-19. Tham dự cuộc
họp có đại diện Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý Dược; Vụ Kế hoạch - Tài chính,
Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế; Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Dự án
Tiêm chủng mở rộng Quốc gia).
Sau khi nghe Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương 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 Y tế dự phòng
- Dự thảo văn bản trình Bộ Y tế ký gửi Bộ Quốc phòng về việc hỗ trợ vận
chuyển vắc xin từ sân bay về kho của Dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia, kho
bảo quản vắc xin của các Quân khu nhanh chóng, kịp thời (xong trước ngày
18/9/2021).
- Tổng hợp kết quả tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và đề xuất phân bổ
vắc xin tiêm mũi 2 của các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương,
Đồng Nai và Long An để thông báo cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thực
hiện phân bổ cho các tỉnh, thành phố đảm bảo tỷ lệ bao phủ (xong trước ngày
18/9/2021).
- Giám sát, đôn đốc việc tiếp nhận, phân bổ, cung ứng vắc xin của Viện
Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho các tỉnh, thành phố, Đơn vị.
- Theo dõi, đôn đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
triển khai đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, huy động tối đa các lực lượng tham gia
tiêm chủng bao gồm cả y tế nhà nước và tư nhân, các bệnh viện, cơ sở khám
chữa bệnh, y tế các ngành; tổ chức tiêm tại các cơ sở cố định và nhiều điểm tiêm
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chủng lưu động; không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi buổi tiêm chủng,
tuy nhiên phải đảm bảo tuân thủ quy định phòng, chống dịch trong các buổi tiêm
chủng; nếu tiêm chậm, Bộ Y tế sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và công bố
công khai kết quả tiêm chủng của Đơn vị trên phương tiện thông tin đại
chúng của Trung ương và địa phương; thực hiện nhập thông tin tiêm chủng
lên Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để quản lý và báo cáo nhanh
kết quả tiêm hàng ngày về các Viện khu vực, Dự án Tiêm chủng mở rộng
Quốc gia để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế; đảm bảo số liệu được cập nhật kịp
thời, sát với tiến độ triển khai thực tế; phân công 01 Đồng chí làm đầu mối phụ
trách quản lý, báo cáo, cập nhật số liệu kết quả tiêm chủng lên Cổng thông tin
tiêm chủng COVID-19 trước 17h00 hàng ngày và chịu trách nhiệm về số liệu
phân bổ, kết quả tiêm chủng vắc xin của tỉnh, thành phố.
2. Cục Quản lý Dược
Khẩn trương cấp Giấy chứng nhận Thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP) cho
các kho bảo quản vắc xin tại các Quân khu 1, 3, 7 (xong trước ngày 18/9/2021).
3. Vụ Kế hoạch - Tài chính
Tham mưu cho Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ về số lượng vắc xin
phòng COVID-19 dự kiến cung ứng trong năm 2021 đảm bảo đúng quy định so
với Nghị quyết số 21/NĐ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử
dụng vắc xin phòng COVID-19.
ương

4. Dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung

- Sau khi có thông báo về thời gian bàn giao các đợt vắc xin, phải thực hiện
và có Quyết định phân bổ vắc xin cho các Đơn vị, địa phương trong vòng 24 giờ.
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 và giám sát trong vòng 24 giờ sau khi ký Quyết định.
- Sau khi ban hành Quyết định phân bổ vắc xin, phải thông tin và phát
hành văn bản cho các địa phương, Đơn vị trong vòng 24 giờ để các Đơn vị, địa
phương có kế hoạch tiếp nhận, bảo quản và sử dụng vắc xin kịp thời. Phối hợp
với Tập đoàn Viettel nhập số liệu phân bổ vắc xin trên Nền tảng Quản lý tiêm
chủng COVID-19.
- Sau khi có thông báo về thời gian tiếp nhận các đợt vắc xin, phải thông
báo ngay cho Bộ Quốc phòng (Tiểu ban tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc
xin) để triển khai tiếp nhận và vận chuyển ngay số vắc xin trên đến các Viện khu
vực/kho Quân khu và các điểm tiêm chủng.
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- Xây dựng phương án vận chuyển vắc xin từ các Quân khu đến các tỉnh,
thành phố đảm bảo phù hợp để phân bổ vắc xin nhanh và hiệu quả (xong trước
ngày 18/9/2021).
- Hoàn thiện thủ tục tiếp nhận 02 triệu liều vắc xin do Trung Quốc viện
trợ và 01 triệu liều vắc xin do Đài Loan viện trợ.
5. Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur
- Sau khi nhận được Quyết định phân bổ, các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur
phải thông báo cho các địa phương, Đơn vị trong vòng 24 giờ để có kế hoạch tiếp nhận,
vận chuyển và sử dụng vắc xin hoàn thành trong thời gian sớm nhất.
- Sẵn sàng tiếp nhận vắc xin từ sân bay và vận chuyển cho các địa
phương, Đơn vị để tổ chức tiêm chủng nếu cần thiết.
Văn phòng Bộ trân trọng thông báo để các Đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

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