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                             Kính gửi:   

- Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 

 

 Căn cứ Công văn số 270/DP-TC ngày 25/4/2019 của Cục Y tế dự phòng 

về việc cung cấp thông tin về giám sát phản ứng sau tiêm chủng. 

Để thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động tiêm chủng nói chung và quy 

định báo cáo giám sát phản ứng sau tiêm nói riêng, Sở Y tế có ý kiến sau: 

1. Giao cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh là đầu mối chỉ đạo, hướng dẫn 

và theo dõi các đơn vị, cơ sở có hoạt động tiêm chủng thực hiện đầy đủ việc báo 

cáo định kỳ về tình hình sử dụng vắc xin và phản ứng sau tiêm chủng, báo cáo 

các vắc xin trong tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ theo quy định tại 

Phụ lục 8, Phụ lục 10 và Phụ lục 11 của Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 

12/11/2018 của Bộ Y tế ngay cả khi không ghi nhận trường hợp phản ứng sau 

tiêm chủng, đồng thời tổng hợp báo cáo về Phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế 

(email: hanhytdpag@gmail.com). 

2. Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố: 

Nghiêm túc thực hiện việc báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng 

năm theo quy định tại Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y 

tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 

của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng. 

Sở Y tế đề nghị Giám đốc các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình 

thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo về Phòng Nghiệp 

vụ Y - Sở Y tế để tham mưu Ban Giám đốc Sở Y tế giải quyết kịp thời./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 
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