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UBND TỈNH LẠNG SƠN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           SỞ Y TẾ          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

   Số:          /QĐ-SYT                      Lạng sơn, ngày       tháng10 năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân  

tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin của Sở Y tế  

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN 
 

 Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21 

tháng 11 năm 2007; 

 Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

quy định về hoạt động tiêm chủng; 

 Căn cứ Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 26/5/2018 của Bộ Y tế quy 

định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng;  

Căn cứ Thông tư số 24/2018/TT-BYT ngày 18/9/2018 của Bộ Y tế về việc 

Quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn (HĐTV) 

chuyên môn đánh giá tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin, sinh phẩm y 

tế; Công văn số 2781/BYT-DP ngày 21/5/2019  về việc thành lập lại Hội đồng tư 

vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng cấp tỉnh; 

  Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y-Dược, Sở Y tế. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến nặng 

trong quá trình sử dụng vắc xin của Sở Y tế Lạng Sơn gồm các ông, bà sau: 

1. Ông Trương Quý Trường, Giám đốc BVĐK tỉnh, Chủ tịch Hội đồng; 

2. Ông Phạm Đức Cơ, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y-Dược Sở Y tế, Phó  

chủ tịch Hội đồng; 

3. Ông Hoàng Mạnh Cương,Phó Giám đốc BVĐK tỉnh, Phó Chủ tịch  

Hội đồng 

4. Ông Đào Đình Cường,Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bênh tật tỉnh,  

Uỷ viên; 
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5. Bà Nguyễn Thị Minh Diệp, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y-Dược Sở  

Y tế, Uỷ viên; 

6 .Ông Ma Văn Minh,Trưởng Khoa Nhi BVĐK tỉnh, Ủy viên; 

7. Ông Tô Bắc Dũng,Trưởng khoa Hồi sức tích cực- chống độc BVĐK 

tỉnh, Ủy viên 

8. Ông Dương Anh Dũng,Trưởng khoa phòng, chống Bệnh truyền nhiễm, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Thư ký; 

9. Ông Dương Văn Tuấn, Trưởng khoa Dược - Vật tư y tế, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Uỷ viên. 

10. Mời đại diện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Bộ Y tế; 

11. Mời đại diện Lãnh đạo đơn vị tham gia điều trị cho người bệnh. 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng: 

1. Tư vấn chuyên môn cho Giám đốc Sở Y tế trong việc giải quyết các 

trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng trên địa bàn quản lý. 

 2. Tổ chức điều tra, đánh giá nguyên nhân tai biến nặng sau tiêm chủng 

trên địa bàn và thông báo nguyên nhân tai biến nặng sau tiêm chủng theo quy 

định tại khoản 1, khoản 2 Điều 6 Nghị định số 104/2016/NĐ-CP và hướng dẫn 

của Bộ Y tế. 

3. Thường trực Hội đồng đặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thực hiện các 

nhiệm vụ theo quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của Bộ Y tế.  

Điều 3. Quy định về hoạt động của Hội đồng 

1. Các thành viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, quy chế 

hoạt động của Hội đồng theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 24/2018/TT – 

BYT ngày 18/9/2018 của Bộ Y tế. 

2. Chủ tịch Hội đồng và Phó Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng. 

 3. Việc phát ngôn về kết quả điều tra, đánh giá nguyên nhân tai biến nặng 

trong quá trình sử dụng vắc xin thực hiện theo quy định của pháp luật về phát 

ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. 

 4. Trong quá trình điều tra tìm nguyên nhân, Hội đồng có thể xin ý kiến 

các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan để có thêm thông tin và cơ sở khoa học 

kết luận nguyên nhân. 

          Điều 4.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế 

Quyết định số 1374/QĐ-SYT ngày 12/ 5/2020 của  Sở Y tế về việc kiện toàn 

Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình 

sử dụng vắc xin của Sở Y tế . 

Điều 5. Chánh Văn phòng , Chánh thanh tra, Trưởng các phòng chuyên 

môn Sở Y tế; Giám đốc các đơn vị: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện đa 
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khoa tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố và các Ông (bà) có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận:   

- Như Điều 5; 

- Cục YTDP -BYT; 

- Viện VSDTTW; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD(PĐC).      

 GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Toàn 
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