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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
 

Số:  2127 /SYT-NVY 
V/v Thông báo bãi bỏ Quyết định số 

2620/QĐ-BYT ngày 27/7/2012 và thực 

hiện Quyết định số 7130/QĐ-BYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày  05  tháng  8    năm 2019 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; 

- Bệnh viện Sản – Nhi An Giang; 

- Bệnh viện đa khoa công lập và tư nhân trong tỉnh; 

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

 

Thực hiện theo Quyết định số 3307/QĐ-BYT ngày 29/7/2019 của Bộ Y tế 

về việc bãi bỏ Quyết định số 2620/QĐ-BYT ngày 27/7/2012 của Bộ Y tế ban hành 

“ Hướng dẫn triển khai tiêm vắc xin viêm gan B liều sơ sinh.  

Về việc này Sở Y tế có ý kiến như sau: 

Do hiện nay một số Quyết định, Thông tư đã được sửa đổi, thay thế như: 

Quyết định số 23/2008/QĐ-BYT ngày 07/7/2008 quy định sử dụng vắc xin, 

sinh phẩm y tế (hiện đã được thay thế bằng Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 về hoạt động tiêm chủng và Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 

12/11/2018 quy định chi tiết một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP); 

Thông tư số 26/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế về việc ban hành 

danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh 

phẩm y tế bắt buộc (nay đã được thay thế bằng Thông tư 38/2017/TT-BYT 

ngày 17/10/2017 của Bộ Y tế ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi 

và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc).   

Ngày 29/7/2019 Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3307/QĐ-BYT bãi bỏ 

Quyết định số 2620/QĐ-BYT do hiện nay không còn phù hợp về mục tiêu cụ thể, 

tỷ lệ trẻ sơ sinh được tiêm vắc xin viêm gan B trong vòng 24 giờ sau sinh. 

Để hoàn thành chỉ tiêu về tỷ lệ trẻ sơ sinh được tiêm vắc xin viêm gan B 

trong vòng 24 giờ đầu sau sinh đạt ít nhất 80% trong toàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 

theo Quyết định số 7130/QĐ-BYT ngày 29/11/2018 của Bộ Y tế về việc phê duyệt 

Kế hoạch hành động Quốc gia tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B và giang mai lây 

truyền từ mẹ sang con giai đoạn 2018-2030 (kèm Quyết định 7130/QĐ-BYT),  

Sở Y tế đề nghị:  

1. Giao cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ cho các bệnh 

viện có khoa sản trong tỉnh và Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố tổ chức thực 

hiện công tác tiêm chủng tại các đơn vị khi có nhu cầu. 
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2. Các bệnh viện có  khoa sản tiếp tục duy trì, đẩy mạnh công tác tiêm vắc 

xin viêm gan B trong vòng 24 giờ đầu sau sinh theo Quyết định số 7130/QĐ-BYT 

ngày 29/11/2018 của Bộ Y tế. 

Để bảo đảm tính thống nhất trong việc áp dụng văn bản. Sở Y tế thông báo 

đến các đơn vị được biết và nghiên cứu thực hiện./.   

 

 

  Nơi nhận: 

  - Như trên; 

  - BGĐ - SYT; 

  - Lưu: VT, NVY. 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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