Hin nay, tình hình dch bnh COVID-19 trên th gii tip tc din bin phc tp. Ti Vit Nam, mc dù thi gian gn
không ghi nhn ca bnh mc COVID-19 ti cng ng, song nguy c lây lan dch bnh còn rt cao. Cùng vi các
bin pháp phòng, chng dch ã và ang thc hin, t tháng 3/2021, Vit Nam bt u trin khai tiêm vaccine
phòng bnh COVID-19 cho các nhóm i tng u tiên theo ch o ca Chính ph. Trc bi cnh các ngun cung
ng vaccine t nc ngoài còn khó khn, B Y t ã y nhanh tc sn xut vaccine trong nc và khuyn khích các
doanh nghip nhp khu vaccine nu iu kin theo quy nh.
Nhm duy trì thc hin tt công tác phòng chng dch COVID-19, phòng nga sai phm trong vic sn xut,
nhp khu, kinh doanh và trin khai tiêm vaccine COVID-19 trong thi gian ti, Thanh tra B Y t ngh
Giám c S Y t các tnh, thành ph trc thuc Trung ng ch o Thanh tra S phi hp vi các n v liên quan tip tc
tng cng công tác thanh tra, kim tra các hot ng v phòng, chng dch COVID-19 theo úng ch o ca
Chính ph, Ban Ch o quc gia phòng, chng dch COVID-19 và ca B Y t. Chú trng các ni dung mi trin
khai liên quan n vic trin khai tiêm vaccine COVID-19 nh li dng tình hình khan him vaccine sn xut,
mua bán vaccine gi, vaccine không m bo cht lng hoc nâng giá vaccine dch v nu có; vic bo qun,
phân phi vaccine và thc hin quy trình tiêm chng.
Kp thi pháp hin các hành vi vi phm, x lý hoc kin ngh x lý trách nhim ngi ng u các n v; x lý nghiêm
các c s vi phm theo quy nh ti Ngh nh s 117/2020/N-CP ngày 28/9/2020 ca Chính ph v x pht vi phm
hành chính trong lnh vc y t và các vn bn pháp lut liên quan. Trng hp phát hin có du hiu hình s,
chuyn ngay h s cho c quan có thm quyn x lý theo quy nh; công b rng rãi các trng hp vi phm trên
phng tin thông tin i chúng.
Trong thi gian ti, Thanh tra B s phi hp vi v, cc chc nng và n v liên quan t chc kim tra t xut ti mt s c s
sn xut, nhp khu, kinh doanh các mt hàng phc v phòng chng dch, c s tiêm chng trên a bàn các tnh,
thành ph.
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