
BỘ Y TẾ 

THANH TRA BỘ 

Số:          /TTrB-P1 
V/v tăng cường công tác thanh tra, 

kiểm tra, xử lý vi phạm trong PCD 

và tiêm vắc xin phòng Covid-19
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2021 

 Kính gửi:  

- Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế. 
 

Thời gian qua, các địa phương, đơn vị trong toàn ngành đã tích cực chủ động 

và phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, các đơn vị liên quan triển khai 

quyết liệt các biện pháp chống dịch COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của 

Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế 

đã góp phần làm tốt công tác phòng, chống dịch, nhất là việc thực hiện chiến dịch 

tiêm vắc xin phòng COVID-19. Tuy nhiên qua kiểm tra trực tiếp và tổng hợp báo 

cáo của các địa phương, đơn vị cho thấy trong thời gian qua, nhất là từ khi cả 

nước tập trung triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 – 

2022 cho thấy việc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch nói chung, nhất là 

việc thực hiện các quy định về tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại một số nơi còn 

chưa thật tốt, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 như: Chưa thực hiện tốt nguyên tắc 5K trong quá trình tiêm 

vắc xin phòng COVID-19; việc tổ chức buổi tiêm chưa hoàn toàn tuân thủ theo 

đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; việc xử lý vỏ lọ vắc xin phòng COVID-19 tại nhiều 

nơi còn lúng túng; một số nơi chưa cập nhật đầy đủ các văn bản liên quan đến 

tiêm vắc xin COVID-19,… 

Bên cạnh đó, tình hình vi phạm các quy định liên quan đến việc đưa những 

thông tin sai lệch về công tác phòng chống dịch, công tác tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 còn xảy ra ở nhiều nơi, trong đó có nhiều vụ việc đã được cơ quan 

chức năng như Công an, Thanh tra Thông tin truyền thông, Thanh tra Y tế,… xử 

lý/phối hợp xử lý. Đặc biệt, theo một số phương tiện thông tin đại chúng đưa tin, 

gần đây đã có đối tượng lợi dụng tình hình khan hiếm vắc xin phòng COVID-19 

và sự hiểu biết chưa đầy đủ của một số người dân về các quy định của Nhà nước 

về tiêm vắc xin phòng COVID-19 để thực hiện hành vi vi phạm hình thành đường 

dây tiêm vaccine ‘dịch vụ’ thu lợi bất chính (nhờ mối quan hệ cá nhân, đối tượng 

sắp xếp, cung cấp các suất tiêm vaccine Covid-19 thu tiền của người tiêm) ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống dịch, nhất là việc thực hiện chiến 

dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và kế hoạch triển 

khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 của Bộ Y tế.  

Nhằm tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch nói chung, đặc biệt là việc 

triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 của Bộ Y tế, 

Thanh tra Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn 

vị trực thuộc Bộ Y tế phối hợp với các đơn vị chức năng làm tốt các nội dung sau:  

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban 

Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống 
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dịch COVID-19 và các hướng dẫn, quy định về phòng, chống dịch, nhất là các 

quy định liên quan đến tiêm vắc xin phòng COVID-19 mới được Bộ Y tế ban 

hành như: Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 

2021-2022; Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm vắc xin phòng COVID-19; Hướng dẫn 

tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chung vắc xin phòng COVID-19; Tiêu chí cơ 

sở an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19,... đồng thời thực hiện nghiêm 

việc xác định đối tượng ưu tiên theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

2. Tăng cường thanh tra, kiểm tra (nên tập trung chủ yếu vào kiểm tra) các 

hoạt động phòng, chống dịch, nhất là việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên  

địa bàn và trong từng đơn vị; Các Sở Y tế tăng cường kiểm tra việc thực hiện các 

quy định của pháp luật về sản xuất, nhập khẩu, cung ứng, giá bán các mặt hàng 

phục vụ phòng chống dịch như hóa chất, chế phẩm, sinh phẩm, trang thiết bị y tế 

phục vụ xét nghiệm COVID-19; giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 theo các quy 

định hiện hành. 

3. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra cần kết hợp công tác tuyên truyền các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm theo đúng quy định, công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin 

đại chúng. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu hình sự, chuyển ngay hồ sơ cho cơ 

quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định.  

Thanh tra Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế triển khai thực hiện và báo 

cáo kết quả về Thanh tra Bộ Y tế theo quy định để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo 

Bộ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc trong thanh tra, kiểm 

tra, xử lý vi phạm cần báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền hoặc thông tin về 

Thanh tra Bộ Y tế để phối hợp giải quyết.  
 

Trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các đ/c Thứ trưởng (để b/c); 

- Các Vụ/Cục, Tổng Cục, VP Bộ (để phối hợp); 

- Các PCCT, các Phòng thuộc TTrB (để thực hiện); 

- Cổng thông tin điện tử BYT (để đăng tin);  

- Báo sức khỏe đời sống (để đăng tin); 

- Lưu: TTrB, P1. 

CHÁNH THANH TRA BỘ 
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Nguyễn Mạnh Cường 
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