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SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1261/KH-SYT An Giang, ngày 19 tháng 05 năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh năm 2020 

 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 

21/11/2007 của Quốc hội;  

Căn cứ Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy 

định về hoạt động tiêm chủng; 

 Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược; 

 Căn cứ Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 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 01/07/2016 

của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; 

Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế quy 

định về thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

Căn cứ Quyết định số 1730/QĐ-BYT ngày 16/05/2014 của Bộ Y tế về 

việc ban hành “Hướng dẫn bảo quản vắc xin”; 

Căn cứ Quyết định số 2301/QĐ-BYT ngày 12/06/2015 của Bộ Y tế về 

việc ban hành “Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em”; 

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch kiểm tra, đánh giá các cơ sở tiêm chủng (tiêm 

chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ) đã tự công bố đủ điều kiện tiêm chủng và 

các cơ sở được Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng trên địa 

bàn tỉnh An Giang năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật về thực hiện 

hoạt động tiêm chủng tại các cơ sở y tế có thực hiện công tác tiêm chủng vắc xin 

y tế; 

- Đánh giá thực trạng tại cơ sở tiêm chủng, việc thực hiện các quy định về 

vận chuyển, bảo quản, sử dụng vắc xin y tế trong dự phòng và điều trị; thực hiện 

chế độ báo cáo và quản lý hồ sơ về hoạt động tiêm chủng theo quy định; 

- Thông qua đợt kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường 

hợp vi phạm theo quy định, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động tiêm chủng. 
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II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Các cơ sở y tế có thực hiện hoạt động tiêm chủng vắc xin y tế đã được 

Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng; các cơ sở tiêm chủng tự 

công bố đủ điều kiện tiêm chủng và được Sở Y tế đăng tải thông tin trên Cổng 

thông tin điện tử của Sở Y tế theo quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP; 

- Cán bộ, nhân viên tham gia quản lý, thực hiện hoạt động tiêm chủng tại 

các cơ sở tiêm chủng. 

III. NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Về chuyên môn:  

- Quy trình về tiếp nhận, vận chuyển và bảo quản vắc xin; 

- Tổ chức tiêm chủng: quản lý đối tượng, quy trình tiêm chủng, bố trí sắp 

xếp buổi tiêm chủng, khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng, theo dõi sau 

tiêm chủng; 

- Chế độ báo cáo, quản lý hồ sơ theo quy định. 

2. Cơ sở pháp lý của cơ sở tiêm chủng: 

- Giấy chứng nhận/Bản tự công bố cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện. 

- Hồ sơ về cung ứng, tiếp nhận vắc xin theo quy định. 

3. Điều kiện cơ sở vật chất. 

4. Điều kiện về trang thiết bị. 

5. Điều kiện về nhân sự. 

6. Điều kiện về thực hành. 

IV. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA 

- Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế; 

- Phòng Nghiệp vụ Dược - Sở Y tế;                               

- Thanh tra Sở Y tế; 

- Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

- Thành phần khác theo yêu cầu do Giám đốc Sở Y tế quyết định. 

V. HÌNH THỨC, CÔNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA 

- Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra, đánh giá cơ sở tiêm chủng đủ điều 

kiện thông qua kiểm tra thực tế tại cơ sở; 

- Công cụ kiểm tra, đánh giá: bảng kiểm tra, đánh giá cơ sở đủ điều kiện 

tiêm chủng (đính kèm); 

- Phương pháp kiểm tra: Quan sát thực tế, kiểm tra hồ sơ tài liệu, phỏng 

vấn trực tiếp. 
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VI. THỜI GIAN KIỂM TRA 

- Dự kiến Đoàn kiểm tra của Sở Y tế tiến hành kiểm tra, đánh giá các cơ 

sở y tế có hoạt động tiêm chủng đủ điều kiện vào tháng 06 năm 2020. 

- Lịch kiểm tra cụ thể sẽ thông báo đến các cơ sở trước 01 tuần. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nghiệp vụ Y: là đầu mối tổng hợp Danh sách các cơ sở tiêm 

chủng đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện và các cơ sở tự công bố đủ 

điều kiện, phục vụ cho công tác của Đoàn kiểm tra; 

- Chuẩn bị bảng kiểm tra, đánh giá cơ sở tiêm chủng và các tài liệu có liên 

quan phục vụ công tác kiểm tra; 

- Thông báo lịch kiểm tra đến các cơ sở; 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá; 

- Lập danh sách thành viên Đoàn kiểm tra chuyển Phòng Tổ chức – Cán 

bộ tham mưu ra Quyết định trình Ban Giám đốc Sở Y tế phê duyệt. 

2. Các phòng thuộc Sở Y tế: Phòng Nghiệp vụ Y, Thanh tra Sở Y tế bố 

trí, phân công nhân sự tham gia Đoàn kiểm tra của Sở Y tế. 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh bố trí, phân công nhân sự tham gia 

Đoàn kiểm tra. 

4. Đoàn kiểm tra, đánh giá tổ chức họp các thành viên do Ban Giám đốc 

Sở Y tế chủ trì nhằm quán triệt, thống nhất nội dung và phương pháp kiểm tra, 

đánh giá. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, đánh giá cơ sở có thực hiện tiêm chủng đủ 

điều kiện trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020, đề nghị các đơn vị có liên quan 

nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó 

khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị thông tin bằng văn bản và email 

(nghiepvusytag@yahoo.com) gửi về Phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế để xem xét 

giải quyết./. 

 

 Nơi nhận: 
- Cục YTDP (để báo cáo); 
- Viện Pasteur TP. HCM (để biết); 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 
- Ban Giám đốc - SYT; 
- Các Phòng thuộc SYT (để thực hiện); 
- TTKSBT tỉnh (để thực hiện); 
- Các cơ sở tiêm chủng (để thực hiện); 
- Lưu: VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

   

 
 

 

Từ Quốc Tuấn 
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