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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 1168/VSDTTƯ-TCQG ngày 25/7/2019 của Viện Vệ 

sinh dịch tễ Trung ương về việc sử dụng hai loại vắc xin DPT-VGB-Hib 

(ComBE Five) và DPT-VGB-Hib (SII) trong tiêm chủng mở rộng (TCMR). 

Nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng vắc xin đối với trẻ em 

dưới 01 tuổi trong TCMR, Sở Y tế có ý kiến sau: 

1. Giao cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh là đầu mối chủ động điều phối 

việc sử dụng hai loại vắc xin ComBE Five và vắc xin DPT-VGB-Hib (SII) đảm 

bảo sử dụng vắc xin có hiệu quả; 

- Phổ biến, hướng dẫn cho cán bộ TCMR các tuyến về bảo quản, sử dụng 

vắc xin DPT-VGB-Hib (SII) (kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng vắc xin DPT-

VGB-Hib do Viện huyết thanh Ấn Độ sản xuất); 

- Tổ chức Đoàn kiểm tra, giám sát công tác tiêm chủng trong thời gian 

mới triển khai tiêm vắc xin DPT-VGB-Hib (SII), tổng hợp báo cáo kết quả tiêm 

chủng và tình hình phản ứng sau tiêm theo quy định. 

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

- Nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn sử dụng vắc xin DPT-VGB-Hib 

do Viện huyết thanh Ấn Độ sản xuất và của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh. 

Đặc biệt, chú ý ưu tiên sử dụng vắc xin có hạn dùng ngắn trước hoặc chỉ thị 

lọ vắc xin (VVM) ở giai đoạn 2, tránh sử dụng hai loại vắc xin tại cùng một 

điểm tiêm chủng; 

- Rà soát số trẻ đối tượng của năm 2019 chưa được tiêm hoặc chưa tiêm 

đủ mũi vắc xin phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm 

phổi/viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib; tổ chức tiêm bù cho các đối tượng 

trên để đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em đạt chỉ tiêu 95%; 



- Tăng cường kiểm tra, giám sát tuyến cơ sở trong thời gian mới triển khai 

tiêm vắc xin DPT-VGB-Hib (SII), tổng hợp báo cáo kết quả tiêm chủng và tình 

hình phản ứng sau tiêm theo quy định. 

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 Trung tâm Y 

tế dự phòng tỉnh (Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm), để tham mưu Sở Y tế 

giải quyết kịp thời./. 
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