
 

 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-SYT An Giang, ngày     tháng 04 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân  

tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ AN GIANG 

Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 05 năm 2016 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc Ban hành quy định về chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh An Giang; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21 

tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của 

Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; 

Căn cứ Thông tư số 24/2018/TT-BYT ngày 18 thán 09 năm 2018 của Bộ Y 

tế quy định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên 

môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin; 

Căn cứ Thông tư số 05/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 24/2018/TT-BYT ngày 18/9/2018 của Bộ Y tế quy định thành lập, tổ 

chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai 

biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai 

biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin (sau đây gọi tắt là Hội đồng tư vấn) 

gồm có các thành viên sau: 

1. Ông Trần Quang Hiền, Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội đồng; 

2. Ông Lâm Võ Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh 

An Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng ; 

3. Ông Dương Anh Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh, Phó chủ tịch Hội đồng; 

4. Ông Nguyễn Hồng Nam, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế, Thành 

viên; 

5. Ông Đường Đại Sơn, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược - Sở Y tế, Thành 

viên; 
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6. Ông Phạm Ngọc Kiếu, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, 

Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang, Thành viên; 

7. Ông Hồ Thái Phong, Trưởng khoa Sanh - cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi 

An Giang, Thành viên; 

8. Bà Đinh Thị Bích Loan, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện 

Sản Nhi An Giang, Thành viên; 

9. Mời đại diện Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên. 

* Tổ Thư ký gồm các thành viên sau: 

1. Ông Nguyễn Hồng Nam, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế, Tổ trưởng; 

2. Ông Trần Văn Lời, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện đa 

khoa trung tâm An Giang, Thành viên; 

3. Bà Lê Thị Thanh Phương, Phó trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền 

nhiễm - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Thành viên; 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động Hội đồng tư vấn: 

1. Chức năng: Tư vấn chuyên môn cho Giám đốc Sở Y tế trong việc giải 

quyết các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng trên địa bàn quản lý. 

2. Nhiệm vụ:  

- Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều 6 Nghị 

định số 104/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về 

hoạt động tiêm chủng; 

- Định kỳ đánh giá tình hình tai biến nặng sau tiêm chủng trên địa bàn tỉnh; 

3. Quyền hạn: 

- Yêu cầu các tổ chức, cá nhân, đơn vị liên quan cung cấp thông tin liên 

quan đến tai biến nặng sau tiêm chủng; 

- Được đảm bảo các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ; 

- Được đề xuất Hội đồng cấp Bộ đánh giá lại kết luận của Hội đồng cấp 

tỉnh trong trường hợp cần thiết. 

4. Hoạt động: Theo Điều 4 của Thông tư số 24/2018/TT-BYT quy định về 

hoạt động của Hội đồng. 

* Nhiệm vụ Tổ thư ký: Thu thập, tổng hợp tài liệu liên quan đến các trường 

hợp tai biến nặng sau tiêm chủng, chuẩn bị nội dung các cuộc họp Hội đồng và 

hoàn thiện biên bản họp Hội đồng sau mỗi lần họp. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng đặt tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 

được sử dụng con dấu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và thực hiện các nhiệm 

vụ sau: 
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- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, cá nhân cung cấp các hồ sơ liên quan theo 

đề xuất của Hội đồng cấp tỉnh; 

- Bố trí nguồn kinh phí hợp pháp cho hoạt động của Hội đồng cấp tỉnh; 

- Chuẩn bị các hoạt động hậu cần, hành chính cho Hội đồng cấp; 

- Sau khi hoàn thiện biên bản họp Hội đồng, Thường trực Hội đồng báo 

cáo Giám đốc Sở Y tế về kết quả họp; 

- Lưu trữ hồ sơ theo quy định. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 56/QĐ-SYT ngày 16 tháng 01 năm 2019 của Giám đốc Sở Y tế. 

Điều 5. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Trưởng phòng 

Nghiệp vụ Dược Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Giám 

đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi, Thủ trưởng 

các đơn vị có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:      

 - Như Điều 5; 

 - Cục: YTDP, Quản lý KCB (thay báo cáo); 

 - VP.UBND tỉnh (thay báo cáo); 

 - Viện Pasteur TP.HCM (thay báo cáo); 

 - BGĐ Sở Y tế; 

 - TTYT huyện, thị xã, TP (để phối hợp); 

 - Phòng Y tế huyện, thị xã, TP (để phối hợp); 

 - Lưu: VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Từ Quốc Tuấn 

 

 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-04-09T07:55:59+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-04-09T07:56:07+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-04-09T07:56:45+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




