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CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường công tác tiêm chủng 
________

 

 

Tiêm chủng phòng bệnh là một trong những chính sách trung tâm trong 

các hoạt động y tế công cộng trên toàn thế giới. Sử dụng vắc xin không những 

có thể phòng được bệnh cho những người được tiêm chủng mà còn có thể bảo 

vệ được cho những người chưa được tiêm chủng mà tiếp xúc với nguồn bệnh, 

bảo vệ cộng đồng. Đối với những bệnh đã có vắc xin dự phòng, tiêm chủng là 

biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất để phòng ngừa dịch bệnh, làm giảm mạnh 

số trường hợp mắc và tử vong.  

Trong hơn 30 năm qua, công tác tiêm chủng đặc biệt là Chương trình 

tiêm chủng mở rộng ở nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp 

phần to lớn trong việc giảm tỷ lệ mắc và tử vong một số bệnh truyền nhiễm 

nguy hiểm ở trẻ em, giúp Việt Nam bảo vệ thành công thành tựu thanh toán 

bệnh bại liệt từ năm 2000 và loại trừ bệnh uốn ván sơ sinh từ năm 2005 đến 

nay. Các hoạt động tiêm chủng dịch vụ ngày càng phát triển, đã góp phần giúp 

cho người dân được tiếp cận thêm với nhiều loại vắc xin phòng bệnh. Việt 

Nam là một trong số ít nước trong khu vực và trên thế giới có khả năng sản 

xuất vắc xin. Các vắc xin sản xuất trong nước về cơ bản đã đáp ứng được nhu 

cầu về vắc xin được sử dụng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng hiện nay 

và một phần tiêm chủng dịch vụ. 

Tuy nhiên, công tác tiêm chủng đang đứng trước những thách thức lớn: 

- Đầu tư của nhà nước và doanh nghiệp cho công tác sản xuất vắc xin 

chưa đáp ứng nhu cầu. Việc nghiên cứu vắc xin mới, vắc xin phối hợp còn hạn 

chế, chưa sản xuất được các vắc xin thế hệ mới. Vắc xin sản xuất trong nước 

chủ yếu là vắc xin đơn giá, các vắc xin phối hợp, vắc xin thế hệ mới phụ thuộc 

nhiều vào nguồn cung từ nước ngoài trong khi nhu cầu sử dụng vắc xin phối 

hợp để phòng được nhiều bệnh cùng lúc ngày càng tăng. 

- Cơ sở vật chất tại một số cơ sở tiêm chủng chưa đáp ứng đủ điều kiện. 

Hệ thống dây chuyền lạnh sau thời gian dài hoạt động đã xuống cấp, thiếu hụt 

ở nhiều nơi. Đội ngũ cán bộ làm công tác tiêm chủng thiếu về số lượng, hay 

thay đổi. 
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- Một số trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng chưa được điều tra, kết 

luận và thông tin kịp thời, đầy đủ đã gây lo lắng cho cộng đồng, bức xúc trong 

dư luận, tăng thêm áp lực cho cán bộ tiêm chủng, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến 

tỷ lệ tiêm chủng trong khi công tác tuyên truyền vận động về tiêm chủng chưa 

mang lại hiệu quả tích cực.  

Những khó khăn nêu trên đã ảnh hưởng không nhỏ tới công tác tiêm 

chủng, nếu không kịp thời khắc phục sẽ ảnh hưởng lâu dài đến việc phòng 

chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho người dân.  

Để tiếp tục giữ vững và duy trì những thành quả trong phòng, chống dịch 

bệnh mà công tác tiêm chủng đã đem lại từ nhiều năm qua; nâng cao chất lượng, 

đẩy mạnh hoạt động sản xuất, sử dụng vắc xin trong nước, Thủ tướng Chính phủ 

chỉ thị: 

1. Bộ Y tế chịu trách nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành liên quan bảo đảm đủ nguồn vắc 

xin cung ứng cho công tác tiêm chủng, đáp ứng nhu cầu phòng bệnh chủ động 

của người dân. 

b) Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn tiêm chủng an toàn, giám sát 

và xử trí kịp thời các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng, nâng cao năng 

lực chuyên môn cho cán bộ tham gia công tác tiêm chủng.  

c) Đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác 

tiêm chủng trên cả nước, đặc biệt chú trọng đến việc áp dụng tại tuyến cơ sở.  

d) Tăng cường xã hội hóa công tác tiêm chủng nhằm huy động các nguồn 

lực để phát triển hệ thống tiêm chủng, tăng thêm các hình thức dịch vụ tiêm 

chủng, sử dụng thêm nhiều loại vắc xin mới, vắc xin phối hợp.  

đ) Xây dựng kế hoạch, lộ trình bổ sung vắc xin mới vào tiêm chủng      

mở rộng theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, phù hợp với điều kiện của  

Việt Nam. 

 e) Xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản phục vụ hoạt động dự phòng, nâng 

cao sức khỏe, chăm sóc sức khỏe ban đầu góp phần đổi mới cơ chế tài chính cho 

tuyến y tế cơ sở. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

chịu trách nhiệm: 

a) Tăng cường chỉ đạo triển khai công tác tiêm chủng trên địa bàn. Khẩn 

trương khắc phục những khó khăn tồn tại, đầu tư đủ nguồn lực cho công tác 

tiêm chủng mở rộng, bảo đảm tất cả các điểm tiêm chủng có đủ cơ sở vật chất, 

trang thiết bị cũng như cán bộ làm công tác tiêm chủng theo các quy định 
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chuyên môn đã ban hành. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra toàn diện các 

cơ sở tiêm chủng, bao gồm cả tiêm chủng dịch vụ trong và ngoài công lập trên 

địa bàn.  

b) Chỉ đạo tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn an toàn tiêm chủng 

theo các qui định, hướng dẫn của Bộ Y tế, tổ chức tiêm chủng đúng quy trình 

chuyên môn, bảo đảm an toàn, hiệu quả. Xử trí kịp thời các sự cố tiêm chủng, 

quản lý tốt đối tượng tiêm chủng. 

c) Cung cấp kịp thời thông tin về tiêm chủng, không để tình trạng đưa tin 

thiếu chính xác, không đầy đủ tạo dư luận không tốt trong cộng đồng, ảnh 

hưởng tiêu cực đến việc tham gia tiêm chủng của người dân. Phối hợp với 

ngành Y tế thường xuyên tuyên truyền về nguy cơ mắc bệnh nếu không tiêm 

chủng đầy đủ, đúng lịch; trách nhiệm của cha mẹ trong việc đăng ký và đưa trẻ 

đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch theo quy định. 

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm: 

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục kiểm tra thông tin về tình trạng tiêm chủng 

của trẻ trước khi nhập học, nhắc nhở tiêm chủng bù nếu trẻ chưa được tiêm 

chủng đầy đủ; phối hợp với cơ sở y tế trong triển khai công tác tiêm chủng. 

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm: 

a) Phối hợp với Bộ Y tế xây dựng cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư 

vào sản xuất vắc xin, đặc biệt là vắc xin phối hợp, vắc xin thế hệ mới sử dụng 

trong tiêm chủng mở rộng.  

b) Tăng cường đầu tư kinh phí cho cơ sở nghiên cứu, chuyển giao công 

nghệ sản xuất các loại vắc xin an toàn, hiệu quả. 

5. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm: 

a) Phối hợp với Bộ Y tế bố trí kinh phí cho việc nghiên cứu, chuyển giao 

công nghệ sản xuất vắc xin, tăng chủng loại vắc xin trong tiêm chủng mở rộng 

phù hợp với khả năng ngân sách theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà 

nước và từ nguồn xã hội hóa, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

nước và các nguồn hợp pháp khác.  

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các Bộ ngành liên quan khẩn trương 

xây dựng và tính giá vắc xin sản xuất trong nước cung cấp cho Tiêm chủng mở 

rộng theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ theo lộ trình. 

6. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Y tế xây dựng chính sách, 

cơ chế khuyến khích và trực tiếp hỗ trợ các cơ sở sản xuất vắc xin trong nước 

nghiên cứu phát triển, tiếp nhận chuyển giao để làm chủ công nghệ sản xuất vắc 
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xin thế hệ mới, đặc biệt là vắc xin phối hợp đáp ứng nhu cầu tiêm chủng trong 

nước, hướng tới xuất khẩu và nâng cao năng lực cho các nhà sản xuất vắc xin 

trong nước.  

7. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung 

ương, các cơ quan liên quan, chủ động, kịp thời cung cấp thông tin về lợi ích và 

hiệu quả của tiêm chủng cho các cơ quan thông tấn báo chí có tôn chỉ, mục đích 

phù hợp và hệ thống thông tin cơ sở để đẩy mạnh công tác thông tin, truyền 

thông đảm bảo tính khách quan, kịp thời, chính xác nhằm khuyến khích và 

hướng dẫn người dân tích cực tham gia tiêm chủng, bảo vệ bản thân và cộng 

đồng, phòng chống dịch bệnh. 

8. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam chỉ đạo các tổ 

chức thành viên tích cực, chủ động phối hợp với ngành y tế và chính quyền các 

cấp thực hiện tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn 

xã hội đối với công tác tiêm chủng, người dân tích cực hưởng ứng đưa trẻ đi 

tiêm chủng phòng bệnh. 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương, chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này. 

Bộ Y tế có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 

này. Định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính Phủ theo quy định./. 
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