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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch uống bổ sung vắc xin bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi 

tại vùng nguy cơ cao  năm 2020 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, 

QUYẾT ĐỊNH:     

Điều 1. Phê duyệt “Kế hoạch uống bổ sung vắc xin bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi 

tại vùng nguy cơ cao  năm 2020”. 

Điều 2. Kế hoạch này là căn cứ để các đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai 

uống bổ sung vắc xin bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi tại vùng nguy cơ cao  năm 2020. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng các Cục: Cục Y tế 

dự phòng, Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Vụ trưởng Vụ Kế 

hoạch-Tài chính, Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế, Viện Vệ sinh 

dịch tễ Trung ương, Dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia và khu vực, Thủ trưởng các 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng Bộ Y tế; 

- UBND 25 tỉnh, thành phố; 

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

- Sở Y tế 25 tỉnh/thành phố (để thực hiện); 

- TTYTDP/TTKSBT 25 tỉnh/thành phố (để thực hiện); 

- Lưu: VT, DP. 

KT.BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên 
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