
UBND TINH DI1N BIEN CQNG BOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
SOYTE Dôc lap - TIF do - Hnh phüc 

Sê: 1T. /SY'f-NVD Din Biên, ngày tháng 02 nám 2020 

THÔNG BAO 
A, . A • A . 

V/v ban hanh quy trinh tiep nhin va xir ly khieu ni ye vac xin 

Thire hin cong vn s 579/QLD-PCTTr ngày 16/01/2020 cüa Ciic Quân 

1 Duçic - Bô Y t v vic trin khai k hoch tang cung chat luvng h théng 

thu nhp và giâi quy& khiu nai  v v.c xin, Si Y t dà xây dmg quy trInh thao 

tác chu.n (SOP) áp diing t.i S& hiràng dn vic thu thp Va giãi quyêt các khiu 

A • p , A I •IS I 

ni ye vac xin cua cac doi tuçing Co lien quan lien da ban tinh. Uhi tiet Quy 

trInh duçic däng tài cng thông tin din tir cüa Si Y tê tai dia chi 

http://soytedienbien.gov.vn, dng thii kern theo các du mi, phung thirc tip 

nhn các thông tin khiu nti v vc xin. 

Sâ Y t thông báo trên website cüa Sâ nhüng ni dung nhix trên./. 

Noin1zn: 
- Website Sâ Y tê; 

-Ltru:VT,NVD. 
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SO' Vii 
QUY TRINH 

TIEP NH4N vA xi)' LV 
iuiiEu N41 yE VAC XIN 

QT.NVD. 1.01 
MAsô: QT.NVD.1.01 

Ngày ban hành: 03/02/2020 

Lan ban hành: 01 

Tong so trang: 05 

1. Ngw&i/bc5 phin cO iiên quan phái nghien thu và thc hin ding các n5i 
dung cia quy djnh nay. 

2. N5i dung trong quy djnh nay có hiu ly'c thi hành nhu' sw chi dgo cña 
lânh dao SO' V t 

3. M&i don vj chi ditçic phán phi 01 ban. Khi các don vj Co nhu cu p/iOn 

phi them tài lieu phái d nghj vol Ban Phông NVD. File mm dwctc cung c4o 

trên mgng n5i b5 d chia sé thông tin. 

NO'! NII4LN (ghi r6 nc/i nhn ri dánh dO'u ( ben cgnh) 

i LanhdaoSc 
Thanh Tra Sâ 
Phông Nghip vi:i duçic 
Phông Nghip vi Y 

rii Phông KH-TC 
Phông TCCB 
Trung tam kiêm soát bnh tt 

i Trung tam kiêm nghim thuôc, m phâm, thrc phâm 
Các Co sâ khám chiia bênh 
Khác 

Ngày áp dung: Lan ban /,ành. 01 
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S&Yt QT.NVD.1.O1 

1. MJC DICH 
Quy trInh nay nhm quy djnh thng nht du mi, trInh tir tip nhn, phân 

1oi, xir 1 các thông tin khi&i nai  và phumg thirc chia sé thông tin v các khiu 
ni lien quan dn v&c xin dirçic gui dn Sâ Y t. 

2. PHiM VI AP DVNG 
Ap diing cho hott dng tip nhn, diu phi và xir 1 các thông tin khiêu ni 

v vc xin và các khiu nti lien quan dn diu kin kinh doanh vc xin cüa các 
Phông có lien quan trong Sà Y t. 

3. TAI LIEU THAM CHIEU 

- Lut Duçic s 105/2016/QH13 ban hành ngày 06/4/20 16; 

- Nghj djnh 54/201 7/ND-CP ban hành ngày 08/5/2017 cüa ChInh Phü quy 
djnh chi tit mt s diu và bin pháp thi hành Lut Duçic. 

- Nghj djnh s 155/201 8/ND-CP ngày 12/11/2018 süa di, b sung mt s 
quy djnh lien quan dn diu kin du tu kinh doanh thuc pham vi quân l nhà 

ntrOc cüa B Y t. 
- Các van bàn quy phm pháp luat  hin hành khác có lien quan. 

4. TRACH NHIM THUC HIIN 
- Quy trInh nay áp ding cho các Lânh do So, Lath dto các Phông, can b, 

chuyên viên cüa SO Y tê dixçic phân cong thirc hin cac cong vic có lien quan: 
- Lành dao  SO có trách nhim giám sat, kiêm tra và bào dam nMng quy 

djnh trong Quy trInh nay duqc thirc hin và tuân thU. 
- Lãnh dto Phông có lien quan dn Quy trInh có trách nhim thirc hin, phi 

hqp thirc hin, kim tra và bâo dam nhtIng quy djnh trong Quy trInh nay ducc 
thuc hin và tuân thU. 

- Các can b, chuyên viên lien quan dn Quy trInh Co trách nhim thirc 
hin và tuân thu dy dU và nghiêm tUc nhüng quy djnh trong Quy trInh nay. 

5. DJNH NGHIA vA CH1J VIET TAT 

5.1. Dnh nghia: 
Khiu n.i v vc xin (gçi tt là Khiu ni) là mi thông tin (bao gm cà 

thông tin bang van bàn, lOi nói hoc các hInh thuc khac) v v&c xin lien quan dn 
chat krqng, an toàn, vàj'hoc hiu qua cUa v&c xin; các truOng hcip nghi ngO vc 
xin già, kern chat lucing, các thông tin v thông tin, quãng cáo v v&c xin sai quy 
djnh tui mci t chuc, cá nhân ducic gUi dn SO Y t 

5.2. Chü vit tt: 
SYT: SOYt 

- Ngày: Ngày lam vic 
TP: Trithng phOng 
KN: Khiêu nti 

- CSDL: Ca sO di lieu ye tiêp nhn giài quyêt khiêu nti ye vãc xin. 
- PhOng NVD: PhOng Nghip vi ducic. 

Ngày áp dtng: Lan ban hanh: 01 
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So' Yrl 
6. NO! DUNG QUY TR!NH 

A A ' 6.1. So' do quy trinh tiep nhan va xtr ly bao cao: 

QT.NVD.1.O1 

Trách 
nhim 

So' do qua trInh thirc hin Mo 
tã/Biê 
u mâu 

ThOi 
gian thuc 

hiên 

S&Yth 
6.2.1 0lngày 

Lãnh dao 
Phông 
NVD 

6.2.2 03 ngày 
Xem xét, phân Io?i 

Chuyn can b, chuyên viên 
phàng x ly 

D xut chuyn các dn vj 
khác theo thm quyn 

Lânh dao 
phóng 
NVD/Các 
dan vi 
theo thâm 
quyên 

V 6.2.3 Phông 
NVDSÔ 
Ytêxfr 
1 theo 
quy trinh 

> 
X&I' 

Không dng Không dng ' 

LAnhdto 
SâYtê 

Xem xét, phê duyêt 

6.2.4 03ngày 

Dng ' DOng ' 

Lânh do 
Phông 
NVD, 
Van thu 
SôYt 

V 

6.2.5 02 ngày 

Cp nht, chia sè dci' Iiu Phát hành cong van 

Can b, 
chuyên 
vnth1 

6.2.6 02 ngày 
- 

Lu,baoquan 
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SöYtI QT.NVD.1.O1 

6.2. Mo tã 

6.2.1. Tip nhn (Th&i gian thtc hin bu'&c nay tdi da là 02 ngày). 
6.2.1 .1. Néu thông tin khiéu nai  duçc chuyên theo diing Van thu ti SYT, 

Van phông SYT thirc hin theo Quy trInh Quán I cong van di - den cüa SYT sau 
do chuyên lânh dto Phông NVD phãn 1oi, de xuât xir 1. 

6.2.1.2. Nêu thông tin khiêu nai  den qua dixOng day nóng, din thoi thông 
thuing, email, hoc qua cng tip nhn thông tin khiu nai trén trang thông tin 
din tir cüa S& Y t hoc các hInh thüc khác, Van phông SYT tip nhtn và diên 
vào mu, tip nhn các khiu ni lien quan dn v&c xin" (Biu mu s BM.NVD.1 
1.01/01) sau do chuyên phOng NVD d phân loai, xir l, báo cáo Lânh 
dao Sci. 

6.2.1.3. Nêu thông tin khiêu ni duqc ducic chuyên den các PhOng chrc 
nãng cüa Sâ Y tê, các phOng chIrc näng CO van ban gri Van phOng và thi,rc hin 
theo trInh ti quy djnh tai  Buàc 6.2.1.1 nhu trên. 

6.2.2. Xem xét, phân 1oi (Thai gian thrc hin bw&c nay ti da là 03 ngày) 

Can cü ni dung các thông tin khiu nai  di.rçic gri tâi; cn Cu, chüc nãng 
nhim viii PhOng NVD phãn loti và dê xuât phucmg an x1r 19: 

- Dôi vâi các khiêu nai  thuc thâm quyên xem xét và xü 19 cüa các don vj 
khác ngoài Sâ, PhOng Nghip vi duc báo cáo Lãnh do S& dê chuyên cho dcm vi 
cO chirc nAng, thâm quyên giái quyêt. 

- Dôi vOi các khiêu nai  thuc thâm quyên xem xét và xü 19 cüa Sà Y té. 
PhOng NVD can cir chüc nàng thim vi1 và ni dung lien quan den khiêu ni dê 
xi1 19 bao gôm các ni dung sau: 

+ DOi vâi các khiêu ni lien quan den chat krqng vãc xin, các khiêu ni lien 
quan den diêu kin bâo quan väc xin. 

+ Dôi vOi các khiêu nii lien quan den an toàn, hiu qua, thông tin và quáng 
cáo sai quydjnh cüa väc xiii. 

+ Tiên hành xü 19 dôi vói các khiêu nui väc xin lien quan den các van dê 
hành chInh. 

+ Dôi vâi các lthiêu ni lien quan den diêu kin kinh doanh vác xin. 
6.2.3. Xfr 19 khiu ni 

('Thai gian thrc hin bithc nay tuán theo các quy trInh th lj dói vói các 
cong vic cy the cia P hông NVD thuc SO' Y té và các dthi vj,) 

Các don vj khác: Can cir ch'(rc nang, nhim vii duqc giao, xir 19 theo Quy 
trInh xü 19 cüa don vj; gui thông tin, kêt qua xr 19 khiêu nai  ye So Y tê dê tong 
hçip, c.p nh,t và chia sé dü lieu trên Co sO d lieu ye tiep nhn giãi quyêt khieu 
nai ye vac xin chung cüa h thông. 

PhOng NVD SO Y tê. 
Ngày áp ding: Lan ban /ianh. 01 
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Sô'Ytê: QT.NVD.1.01 

Can cir vào chirc nAng, nhim vii duçic giao, Phông NVD xem xét ni dung 
khiu n.i, d xut phuong an xü 1 di vâi khiu nti tuân theo các quy trInh xü 1 

cong vic cüa Sâ Y th, ci1 th& trInh Lânh dao  Sâ dir thâo t trInhlcông van xir 
khiu ni d xem xét, phé duyt. 

6.2.4. Xem xét, phê duyt (Thai gian thrc hin bzthc nay tái dci là 03 ngày) 
- Lãnh dao  So Y tê xem xét: 
+ Nu dng vOi d xut cüa Phông NVD: Lãnh do SG phê duyt tY 

trInh/công van, chuyn sang buOc 6.2.5. 
+ Trong truOng hqp có kin chi do khác: chuyn 1.i buOc 6.2.3 d phông 

Phông NYD thirc hin kin chi dao  và xü 1 theo quy djnh ho.c chuyn sang 

buOc 6.2.2 d Phông NVD thirc hin kin chi dao,  phân 1oi khiu nti. 

6.2.5. Cp nht, chia sé dii 1iu và phát hành cong van (Thai gian thyv hin 
bwác nay tói dci là 02 ngà,y) 

Sau khi nh.n dixçic kêt qua xü 1 khiêu ni tir các don vj ngoài SO; can b, 

chuyên viên phông NVD cp nht dü 1iu xO 1 khiu nti len Co sO dü 1iu chung 
v xr 1 khiu nai  vc xin. 

Dir 1iu xO l khiu ni ducic chia sé theo co ch chia sé, cung cp thông tin 

quy djnh tai  s tay chit hrçrng NRA. 
Di vOi các cong van chuyn các don vj khác xü 1)2 theo chtrc näng nhim 

vit, van thu SO chuyn cong van theo quy dlnh. 

6.2.6. Liru, bão quail h so (Th&i gian thtc hin bzthc nay tó'i dci là 02 ngày) 
Can b, chuyên viên, phông NVD trrc tiêp xü 1)2 khiêu nai  tiên hành h.ru trü, 

bão quãn h so theo quy djnh hin hãnh. 

6. HO sO CUA QUY TR!NH 
Ho so xü 1)2 khiêu nai  ye väc xin bao gôm: 

- Ni dung khiu n.i ducc chuyn dn Van thu SO Y tI Phông NVD SG. 
- Các thông tin lien quan khieu ni duçrc thu thp them. 
- TO trInh, cOng van trao dôi, cong van xO 1)2 các khiêu ni. 

7. BIEU MAU: 
- Biu mu tip nhn khiu n.i BM.NVD.1 .01/01 

Ngày dp ding: Lan ban hành: 01 
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Biu mu BM.NVD. 1.01/01 

BIEU MAU TIEP NHN KIIIEU NiI LIEN QUAN DEN VAC XIN 

S. 1. Ngiroi khieu nn 

1.1. Hçvàtên: 
1.2. Sdinthoi: 
1.3. Email: 
1.4. Dan vj cong tác/Dja chi Cu trii: 
2 Thôi gian và hInh thfrc nhn khiu ni 

2.4 Thii gian: gii ngây tháng näm 

2.5 HInh th(ic: 
- Website: 

- Qua dumg day nóng (hotline): 

- Qua din thoü thông thuâng: 

-Khác: 
3 San phm vc xin khiu nii 

3.1. Ten san phm, quy cách dóng gói: 
3.2. S dàng k: 
3.3. Ca so san xuât: 
3.4. Ca sO nhp kh.0 
3.5. Cas&phânphi 
4 Ni dung khiu ni 

4.1. LTnh vlrc: Cht 1uçng; an toàn; hiu qua; thông tin; quâng cáo; hành chInh; 
khác: 
4.2. Nti dung khiu ni: 
4.3. Mu san phm khiu nai  (ânh chip/mu trirc tip): 

A S Phan hanh chinh 
NguOi tip nhn khiu nti Lânh do Phông Lãnh do SO 

(K5, ghi rô hQ ten) 
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