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BỘ Y TẾ
___________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________________________

Số: 2461 /BYT-KH-TC

Hà Nội, ngày 05 tháng04năm 2021

V/v đăng ký mua, cam kết bố trí kinh
phí để mua và sử dụng vắc xin phòng
COVID-19.

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương.
Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ về
mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19, Bộ Y tế đang nỗ lực tiếp cận các
nguồn để mua, nhập khẩu, tiêm vắc xin phòng COVID-19 để bảo vệ sức khỏe
người dân và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, do nhu cầu vắc xin
trên toàn thế giới rất cao trong khi nguồn cung vắc xin hạn chế nên các nhà cung
cấp đều đưa ra các điều kiện chặt chẽ (ký thỏa thuận miễn trừ trách nhiệm sử
dụng do các sự cố sau tiêm chủng vì vắc xin được cấp phép khẩn cấp, phải vừa
tiêm chủng, vừa đánh giáan toàn và hiệu quả bảo vệ; phải mua và thanh toán hết
số lượng vắc xin đăng ký; không được trả lại vắc xin; tiến độ cung cấp theo lịch
của nhà cung cấp …).
Để việc tổ chức mua sắm và sử dụng vắc xin đạt hiệu quả cao, không để
xảy ra lãng phí, Bộ Y tế đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát và có văn
bản gửi Bộ Y tế về việc đăng ký nhu cầu sử dụng vắc xin, trong đó bắt buộc
phải có các nội dung sau:
1. Tổng nhu cầu sử dụng vắc xin trên địa bàn (mẫu đính kèm), bao gồm:
a) Số lượng cụ thể theo từng nhóm đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2
Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ;
b) Số lượng các đối tượng khác không quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị
quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ mà Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố dự kiến mua từ ngân sách địa phương.
Lưu ý vắc xin phòng Covid-19 có thời hạn sử dụng ngắn, khi về đến Việt
Nam chỉ còn khoảng 3-4 tháng nên số lượng vắc xin đăng ký cần tính toán theo
khả năng tiêm chủng của các cơ sở y tế thuộc địa phương quản lý.
2. Cam kết tổ chức tiêm chủng đúng số lượng, đối tượng đã đăng ký và
tuân thủ đúng tiến độ tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
3. Cam kết chi trả đầy đủ kinh phí mua vắc xin theo số lượng đã đăng ký
với Bộ Y tế, tạm ứng trước một phần kinh phí theo thỏa thuận với nhà sản xuất,
cung ứng vắc xin và tuân thủ đúng phương thức chi trả theo hướng dẫn của Bộ
Tài chính và Bộ Y tế. Các địa phương căn cứ vào Điều 3 Nghị quyết số 21/NQCP ngày 26/02/2021 của Chính phủ để bố trí ngân sách và đăng ký số lượng
mua cho phù hợp.
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Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu sử dụng vắc xin mà các địa phương đã đăng
ký và số lượng vắc xin đàm phán, mua được của các nhà sản xuất, cung ứng, lộ
trình nhận vắc xin, Bộ Y tế sẽ phân bổ số lượng cụ thể cho từng địa phương sau
khi có vắc xin. Số lượng, tiến độ cung cấp, chủng loại vắc xin sẽ phụ thuộc vào
số vắc xin có được, thời gian giao hàng của các nhà sản xuất, cung ứng.
Việc mua vắc xin phải căn cứ vào nhu cầu và khả năng tiêm chủng của
các tỉnh, thành phố. Bộ Y tế chỉ có thể trình Thủ tướng Chính phủ số lượng vắc
xin cần mua sau khi tổng hợp được số lượng vắc xin của các tỉnh đã đăng ký và
cam kết.
Do đây là nội dung rất rất cấp bách nên đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương chỉ đạo các đơn
vị liên quan rà soát, lập nhu cầu sử dụng vắc xin và trực tiếp ký văn bản cam kết
về các nội dung trên, kèm theo phụ lục số lượng đối tượng và số vắc xin đăng
ký, gửi về Bộ Y tế trước ngày 10/04/2021 (đồng thời gửi file số liệu excel và
file pdf về địa chỉ email: ytcs.khtc@moh.gov.vn, ĐT: 024.6273.2112).
Nếu quá thời hạn trên mà Bộ Y tế không nhận được văn bản báo cáo và
cam kết của tỉnh, thành phố thì Bộ Y tế không tổng hợp nhu cầu vắc xin phòng
Covid-19 của địa phương.
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Đồng chí./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- BCĐQG PCD COVID-19 (để b/c);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Tổ công tác mua, n/k vắc xin COVID-19;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, KH-TC2.
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