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Số:           /TB-BYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng 9  năm 2022 

THÔNG BÁO  

Kết luận của PGS. TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế  

tại Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch  

và công tác tiêm chủng phòng COVID-19 ngày 25/8/2022  

 

Sáng ngày 25/8/2022, PGS. TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế 

đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch và công tác 

tiêm chủng phòng COVID-19 tại điểm cầu Bộ Y tế và 63 tỉnh/thành phố. Tham dự 

có đại diện các Vụ, Cục thuộc Bộ, Văn phòng Bộ; Viện Sốt rét - Ký sinh trùng -   

Côn trùng Trung ương; các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur; Viện Y tế công cộng 

TP. Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân, Sở Y tế 63 tỉnh/thành phố; một số tổ chức 

quốc tế và cơ quan truyền thông, báo chí. 

Sau khi nghe ý kiến tham luận của đại biểu tham dự Hội nghị; Thứ trưởng 

Nguyễn Thị Liên Hương kết luận, chỉ đạo như sau: 

1. Bộ Y tế ghi nhận nỗ lực của các Bộ, ngành, đơn vị liên quan và địa phương 

trong việc triển khai hoàn thành mục tiêu tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em 

từ 5 đến dưới 12 tuổi (đạt 80,9%). Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm mũi 3 cho đối tượng từ       

12 đến dưới 18 tuổi mới đạt 48,5% và tỷ lệ tiêm mũi 3 đối tượng từ 18 tuổi trở lên 

mới đạt 75,6%. 

2. Về công tác phòng, chống dịch 

2.1. Đối với địa phương 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng với 

các Bộ, ngành cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, 

văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế để đảm bảo hoàn thành mục tiêu tiêm chủng 

quốc gia trong tháng 8 năm 2022. 

  - Đề nghị các tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm chủng thấp thành lập các        

Tổ công tác liên ngành để chỉ đạo, thực hiện tiêm chủng an toàn, cung cấp đầy 

đủ vắc xin. Trong đó, ngành Y tế đóng vai trò nòng cốt, ngành giáo dục vận 

động học sinh, phụ huynh tiêm chủng cho trẻ em theo hướng dẫn của Bộ Y tế; 

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường truyền thông về hiệu quả của vắc xin, 

phát hiện và có biện pháp xử lý nguồn thông tin về vắc xin không đúng với chỉ 

đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế; cần sự vào cuộc của tất cả các cấp 

lãnh đạo từ thôn bản đến xã, phường, huyện, tỉnh. 

  - Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, 

phổ biến, hướng dẫn các đơn vị triển khai “Hướng dẫn giám sát bệnh Đậu mùa khỉ” 

của Bộ Y tế theo Quyết định số 2265/QĐ-BYT ngày 22/8/2022. 

sy
t_

ni
nh

bi
nh

_v
t_

So
 Y

 te
 N

in
h 

Bin
h_

16
/0

9/
20

22
 1

0:
11

:5
1



 

 

2 
 

2.2. Đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế 

  - Cục Y tế dự phòng xây dựng hướng dẫn xét nghiệm, lấy mẫu bệnh        

Đậu mùa khỉ, tham khảo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới và phù hợp năng lực 

hiện nay của Việt Nam; phối hợp với các Bộ, ngành, đơn vị liên quan đề xuất giải 

quyết các vấn đề về tiêm chủng mở rộng nói chung và tiêm vắc xin phòng 

COVID-19. 

  - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chỉ đạo tăng cường giám sát công tác khám 

chữa bệnh, phát hiện những ca bệnh nguy cơ cao, phòng, chống lây nhiễm trong 

các cơ sở y tế. 

  - Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo, 

đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình tiêm chủng của địa phương trong phạm vi phụ 

trách nhằm đưa ra giải pháp kịp thời hỗ trợ địa phương và đề xuất các ý kiến tham 

mưu cho Bộ Y tế. 

2.3. Các Bộ, ngành 

  - Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục vận động đối tượng là học sinh 

đến các điểm tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

  - Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường truyền thông về hiệu 

quả của vắc xin phòng COVID-19 và phát hiện, xử lý các nguồn thông tin liên 

quan đến việc tiêm vắc xin không chính thống. 

  3. Về áp dụng công nghệ thông tin trong việc phòng, chống dịch và 

quản lý tiêm chủng 

  3.1. Đối với địa phương 

  - Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo 

các điểm tiêm chủng thực hiện cập nhật kịp thời mũi tiêm ngay trong ngày và làm 

sạch dữ liệu tiêm chủng theo chỉ đạo của Bộ Y tế và Bộ Công an để cập nhật kịp 

thời dữ liệu vắc xin, từ đó có căn cứ xác định nhu cầu và phân bổ vắc xin cũng như 

có biện pháp xử lý kịp thời.   

  - Tăng cường giám sát, tiếp tục cập nhật thông tin quản lý dữ liệu bệnh 

truyền nhiễm từ cấp xã phường trở lên, đảm bảo công tác phòng, chống dịch nói 

chung và phòng, chống dịch COVID-19 nói riêng để kịp thời đáp ứng với tình hình 

dịch bệnh. 

  3.2. Đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế 

  - Cục Y tế dự phòng đầu mối về chuyên kỹ môn kỹ thuật, nội dung báo cáo 

dữ liệu phòng chống dịch theo Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017.  

  - Cục Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm về xây dựng phần mềm, lưu trữ, 

quản lý, an toàn dữ liệu; báo cáo, tham mưu Lãnh đạo Bộ và đề xuất giải pháp giải 

quyết các vấn đề liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin. 
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  - Vụ Kế hoạch - Tài chính giải quyết vấn đề nguồn kinh phí đảm bảo hệ 

thống công nghệ thông tin quản lý dữ liệu tiêm chủng được vận hành thông suốt, 

chính xác để Bộ Y tế có cơ sở tham mưu Chính phủ và có biện pháp dự phòng, đáp 

ứng kịp thời tại địa phương.  

Văn phòng Bộ Y tế trân trọng thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Q. Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các đ/c Thứ trưởng (để báo cáo); 

- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và Truyền thông;  

- Đ/c Chánh Văn phòng Bộ (để báo cáo); 

- Các Vụ, Cục liên quan (để thực hiện);  

- Các Viện VSDT, Viện Pasteur (để thực hiện); 

- Văn phòng UBND tỉnh, thành phố; 

- Sở Y tế tỉnh, thành phố (để thực hiện); 

- Lưu: VT, VPB1. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ  

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ 

 

 

 

 
 

Vũ Thị Kim Anh 

 sy
t_

ni
nh

bi
nh

_v
t_

So
 Y

 te
 N

in
h 

Bin
h_

16
/0

9/
20

22
 1

0:
11

:5
1


		2022-09-15T16:30:43+0700
	Vũ Thị Kim Anh
	BỘ Y TẾ


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2022-09-15T16:58:25+0700
	 Bộ Y tế
	Bộ Y tế<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2022-09-15T16:58:30+0700
	 Bộ Y tế
	Bộ Y tế<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2022-09-15T16:58:36+0700
	 Bộ Y tế
	Bộ Y tế<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2022-09-15T16:58:55+0700
	 Bộ Y tế
	Bộ Y tế<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-09-16T10:17:07+0700




