
 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:             /SYT-NVYD 

V/v cảnh báo lừa đảo tiêm chủng 

vắc xin phòng Covid-19 

Khánh Hòa, ngày         tháng 6 năm 2021 

 

 

Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc; 

    - Các Bệnh viện và Phòng khám đa khoa tư nhân. 

 

 Thực hiện Công văn số 4719/BYT-TT-KT ngày 14/6/2021 của Bộ Y tế về 

nội dung tăng cường truyền thông đến người dân để cảnh báo việc lừa đảo tiêm 

chủng vắc xin phòng Covid-19, theo đó, hiện nay xuất hiện nhiều lời mời các cơ 

quan, tổ chức, doanh nghiệp mua/nhập khẩu vắc xin phòng Covid-19 hoặc tiêm 

chủng cho người lao động, đối tác, khách hàng… Một số tổ chức, cá nhân tự nhận 

tiếp cận được nguồn vắc xin của các hãng sản xuất hoặc mua lại của một số nơi dư 

thừa. Người dân cũng nhận được lời mời đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 

thông qua những hình thức quảng bá khác nhau. Để tránh nguy cơ bị lừa đảo tiêm 

chủng vắc xin phòng Covid-19 giả mạo, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm 

bảo chất lượng, không an toàn, Sở Y tế có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Trung tâm kiểm soát bệnh tật chủ trì, phối hợp với các đơn vị y tế và cơ 

quan truyền thông đại chúng tại địa phương tăng cường công tác truyền thông đến 

các cơ quan, tổ chức và người dân để cảnh báo việc lừa đảo tiêm chủng vắc xin 

phòng Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế tại Công văn số 4719/BYT-TT-KT 

ngày 14/6/2021 nhằm tránh nguy cơ bị lừa đảo tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 

giả mạo, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, không an toàn. 

Tập trung vào một số nội dung: Thông điệp truyền thông; các loại vắc xin 

phòng Covid-19 sử dụng tại Việt Nam phải được Bộ Y tế cấp phép lưu hành; vắc 

xin bảo quản trong hệ thống dây chuyền lạnh; vắc xin được tiêm chủng miễn phí 

cho người dân, do vậy, mọi người dân cần bình tĩnh, hãy chờ đợi đến lượt mình 

được tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 khi cơ quan y tế thông báo; người dân 

chỉ đi tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại các cơ sở y tế, điểm tiêm chủng đủ 

điều kiện hoạt động; công khai danh sách các cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng tại địa 

phương để người dân được biết. 

2. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các Bệnh viện, Phòng khám đa khoa tư 

nhân chủ động tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động và truyền thông tại cơ sở bằng hình thức phù hợp để cảnh báo việc lừa đảo 

tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 
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Sở Y tế gửi kèm, đồng thời đăng trên Website của Sở Y tế Công văn số 

4719/BYT-TT-KT ngày 14/6/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường truyền thông 

cảnh báo về lừa đảo, giả mạo tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. 

 Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:       
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT, B/c); 

- UBND các huyện, TX, TP (VBĐT); 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh (VBĐT); 

- Phòng Y tế các huyện, TX, TP (VBĐT); 

- Các phòng thuộc Sở (VBĐT); 

- Phòng TCHC (VBĐT, Đăng website); 

- Lãnh đạo Sở (VBĐT); 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Thoan 
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