
 

 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số: 440/SYT-NVY 
V/v tăng cường công tác quản lý  

sử dụng vắc xin trong TCMR. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày 12 tháng  02  năm 2019 

   Kính gửi:  

                 - Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh; 

                 - Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu; 

                 - Bệnh viện Sản – Nhi; 

                 - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh;  

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

Thực hiện Công văn số 79/DP-TC ngày 29/01/2019 của Cục Y tế dự phòng về việc 

tăng cường công tác quản lý vắc xin trong tiêm chủng mở rộng. 

Để tăng cường công tác quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng mở rộng. Sở Y tế 

đề nghị các đơn vị y tế triển khai thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Giao cho Trung tâm y tế dự phòng tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở tiêm chủng 

thực hiện tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch theo quy định tại Thông tư 38/2017/TT-BYT 

ngày 17/10/2017 của Bộ Y tế về danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải 

sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc và Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 

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

01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng, đặc biệt là việc triển khai  

tiêm vắc xin MR và vắc xin DPT cho trẻ 18 tháng tuổi, tiêm bổ sung ngay trong tháng 

đối với các trường hợp trì hoãn tiêm chủng, đảm bảo đạt tỷ lệ cao và an toàn; 

Hàng năm phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện xây dựng kế hoạch đào tạo 

cho cán bộ tham gia tiêm chủng về thực hiện tiêm chủng, giám sát phản ứng sau tiêm 

theo quy định tại Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 về hướng dẫn đào tạo liên 

tục cho cán bộ y tế. 

2. Các đơn vị có thực hiện công tác tiêm chủng mở rộng tổ chức triển khai thu thập, 

báo cáo theo đúng biểu mẫu và thời gian quy định tại Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 

160/11/2018 của Bộ Y tế. Thực hiện báo cáo định kỳ đầy đủ ngay cả khi không ghi nhận 

trường hợp phản ứng sau tiêm chủng; 

Tuân thủ nghiêm các điều kiện về bảo đảm an toàn tiêm chủng, thực hiện tốt việc 

vận chuyển, bảo quản vắc xin, theo dõi nhiệt độ đúng quy định, sắp xếp vắc xin đúng vị 

trí, thường xuyên kiểm tra các vắc xin đang bảo quản để phát hiện và xử trí kịp thời sự cố 

trong quá trình bảo quản vắc xin. Xây dựng và triển khai thực hiện tốt bảo quản thuốc 

(GSP) theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 104/2016/NĐ-CP của 

Chính phủ. 

Sở Y tế yêu cầu Giám đốc các đơn vị triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận: 

- Như trên (để thực hiện); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- BGĐ SYT; 

- Lưu VT,  NVY. 
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