
  
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 
__________ 

CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn 

số 50-CV/VPTW ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Trung ương Đảng; 

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của 

Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, 
 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương có 

liên quan thực hiện việc mua, nhập khẩu, tiếp nhận viện trợ, tài trợ, quản lý và sử 

dụng vắc xin phòng COVID-19 trong năm 2021 cho người từ 18 tuổi trở lên: 

1. Số lượng: Khoảng 150 triệu liều. Bộ trưởng Bộ Y tế căn cứ yêu cầu 

phòng chống dịch, quyết định số lượng vắc xin cụ thể cần mua, nhập khẩu theo 

từng giai đoạn.  

 2. Cơ chế mua vắc xin: Thực hiện mua sắm trong trường hợp đặc biệt quy 

định tại Điều 26 Luật đấu thầu năm 2013.   

Điều 2. Đối tượng, địa bàn ưu tiên tiêm và miễn phí 

1. Đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí: 

a) Lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, gồm: 

- Người làm việc trong các cơ sở y tế; 

- Người tham gia phòng chống dịch (Thành viên Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều 

tra dịch tễ, tổ covid dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên…); 

CHÍNH PHỦ 
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- Quân đội; Công an. 

b) Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam được cử đi nước ngoài; hải 

quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh;  

c) Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung 

cấp dịch vụ điện, nước…; 

d) Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; người làm 

việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người; 

e) Người mắc các bệnh mạn tính, người trên 65 tuổi; 

g) Người sinh sống tại các vùng có dịch; 

đ) Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội; 

h) Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, 

lao động ở nước ngoài. 

i) Các đối tượng khác do Bộ Y tế quyết định căn cứ yêu cầu phòng chống dịch. 

2. Địa bàn: Ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng tại khoản 1 ở các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương đang có dịch; trong tỉnh, thành phố ưu tiên 

tiêm trước cho các đối tượng ở vùng đang có dịch. 

3. Căn cứ khả năng cung ứng vắc xin, ưu tiên tiêm trước cho các đối 

tượng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh, đối tượng ở vùng có dịch. 

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện 

1. Ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách nhà nước:  

a) Ngân sách địa phương đảm bảo cho người dân trên địa bàn và các đối 

tượng do địa phương quản lý.  

b) Ngân sách trung ương đảm bảo cho các đối tượng do các cơ quan trung 

ương quản lý và hỗ trợ ngân sách địa phương theo quy định sau:  

- Các tỉnh miền núi, Tây Nguyên: Ngân sách trung ương hỗ trợ 70% mức 

ngân sách nhà nước thực chi theo quy định;  

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương còn lại:  

+ Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân 

sách trung ương từ 50% trở lên: Chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa 

phương để thực hiện;  

+ Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân 

sách trung ương dưới 50%: Ngân sách trung ương hỗ trợ 30% phần hỗ trợ từ 

ngân sách nhà nước;  

+ Các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách còn lại: Ngân sách 

trung ương hỗ trợ 50% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; 
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Các địa phương sử dụng tối đa 50% nguồn dự phòng ngân sách địa 

phương, tối đa 70% Quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh để thực hiện công tác phòng, 

chống dịch COVID-19. Trường hợp địa phương chi cho công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 ở mức độ lớn, nếu phần ngân sách địa phương đảm bảo vượt 

quá nguồn lực của địa phương, gồm: 50% nguồn dự phòng ngân sách địa 

phương (bao gồm cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã) và 70% Quỹ dự trữ tài chính địa 

phương, ngân sách trung ương sẽ bổ sung thêm phần chênh lệch vượt quá nguồn 

lực của địa phương để các tỉnh, thành phố có đủ nguồn để thực hiện.  

2. Nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài 

nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

3. Nguồn do các tổ chức, cá nhân sử dụng vắc xin tự nguyện chi trả. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ Y tế: 

a) Làm đầu mối tổ chức việc mua, nhập khẩu, tiếp nhận viện trợ, tài trợ  

vắc xin; chịu trách nhiệm về chất lượng, giá cả, tổ chức quản lý, phân phối, sử 

dụng bảo đảm công khai, minh bạch, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực theo 

đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Công văn số 50-CV/VPTW ngày 

19 tháng 02 năm 2021 và của Thường trực Chính phủ tại Công văn số 

312/VPCP-KGVX ngày 08 tháng 02 năm 2021. 

b) Thành lập Tổ công tác do Lãnh đạo Bộ Y tế làm tổ trưởng, thành viên 

là Lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Ngoại giao, Công 

Thương để tổ chức việc mua, nhập khẩu vắc xin.   

c) Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương tổ chức triển khai việc tiêm chủng, bảo đảm an toàn. 

d) Quy định cụ thể giá dịch vụ tiêm chủng theo quy định tại Nghị định      

số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động   

tiêm chủng.  

đ) Tiếp nhận nguồn tài trợ, viện trợ trực tiếp và phối hợp với Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận, sử dụng nguồn tài trợ qua Ủy 

ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho công tác tiêm chủng.  

e) Định kỳ báo cáo Chính phủ kết quả thực hiện Nghị quyết này. 

2. Bộ Tài chính bố trí ngân sách trung ương theo quy định tại khoản 1 

Điều 3 để mua, nhập khẩu, tiếp nhận vắc xin, vận chuyển, bảo quản, chi phí dịch 

vụ tiêm chủng theo đề nghị của Bộ Y tế, các Bộ, cơ quan trung ương.  

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư kịp thời thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ 

quyết định việc mua vắc xin trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật 

đấu thầu năm 2013 theo đề nghị của Bộ Y tế. 
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4. Bộ Ngoại giao phối hợp tìm kiếm các đối tác, các thủ tục ngoại giao có 

liên quan. 

5. Bộ Giao thông vận tải phối hợp tổ chức vận chuyển vắc xin theo đề 

nghị của Bộ Y tế. 

6. Các Bộ Quốc phòng, Công an và các cơ quan liên quan phối hợp với 

Bộ Y tế để xây dựng kế hoạch, tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng thuộc 

phạm vi quản lý. 

7. Khuyến khích các đơn vị đủ điều kiện tổ chức tiêm chủng tự nguyện 

cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu và tự chi trả chi phí tiêm chủng. Các tổ 

chức, đơn vị, doanh nghiệp được sử dụng kinh phí trong phạm vi dự toán chi 

thường xuyên đã được giao theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước 

hoặc nguồn kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc hạch toán vào 

chi phí được khẩu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo pháp luật thuế thu 

nhập doanh nghiệp để tiêm chủng cho người lao động. 

8. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng 

nhân dân cùng cấp bố trí ngân sách địa phương, tổ chức tiêm chủng cho các đối 

tượng thuộc phạm vi quản lý.  

Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg, 

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, TGĐ Cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, KGVX (2b). 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

PH 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 
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