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CHỮ VIẾT TẮT

BCG bacille Calmette-Guérin (tuberculosis vaccine)

BKT Bơm kim tiêm

BTL Bình tích lạnh

DPT Diphtheria- Pertussis- Tetanus

EVM Effective vaccine management

GAVI Global Alliance for Vaccines and Immunisation

HAT Hộp an toàn

HCM Hồ Chí Minh

Hib Haemophilus influenzae b

OPV Oral Polio Vaccine

PATH Program for Appropriate Technology in Health

SOP Standard Operating Procedure

SX Sản xuất

TC Tiêm chủng

TCMR Tiêm chủng mở rộng

TNHH MTV Trách nhiệm hữu hạn một thành viên

TTYT Trung tâm y tế

UNICEF United Nations Childrens’ Fund

VGB Viêm gan B

VSDT Vệ sinh Dịch tễ

VVM Vaccine vial monitor

VX Vắc xin

YTDP Y tế dự phòng

WHO World Health Organization



5

LỜI CẢM ƠN

Dự án Tiêm chủng mở rộng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xin trân
trọng cảm ơn Chương trình Áp dụng công nghệ thích hợp trong y tế (PATH)/Dự
án Optimize về sự hợp tác cũng như hỗ trợ quý báu về tài chính và kỹ thuật cho
việc thực hiện đánh giá. Lời cảm ơn sâu sắc cũng xin được gửi tới

 Văn phòng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam (WHO).

 Văn phòng đại diện Quỹ nhi đồng liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF).

 Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur Tp Hồ Chí Minh, Viện
Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên.

 TCMR các khu vực: Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên và Miền Nam

vì những sự hợp tác và tham gia tích cực trong quá trình đánh giá.

Đặc biệt Dự án TCMR xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các cán bộ
lãnh đạo và cán bộ y tế của các Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm y tế
huyện và Trạm y tế xã tại các tỉnh Phú Thọ, Lạng Sơn, Sơn La, Hưng Yên, Hải
Phòng, Ninh Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Đắc Nông, Cần Thơ, Bến Tre và Bà
Rịa Vũng Tàu đã tham gia và h ợp tác thực hiện thành công đánh giá này.

Báo cáo này được hoàn thiện bởi Nhóm đánh giá EVM của Văn phòng
TCMR Quốc gia. Các kết luận và đề xuất đã được thảo luận, thống nhất và tổng
hợp nhằm đảm bảo tính đại diện và chính xác.
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1. GIỚI THIỆU

1.1 Giới thiệu về EVM

Theo kế hoạch của dự án “Thí điểm một số giải pháp nhằm nâng cao chất
lượng tiêm chủng tại 3 tỉnh Phú Thọ, Quảng Trị, Bến Tre giai đoạn 2010-2012”,
để đánh giá hệ thống bảo quản, cung ứng vắc xin và vật tư tiêm chủng cho Tiêm
chủng mở rộng (TCMR) trên toàn quốc, đánh giá Quản lý vắc xin hiệu quả -
Effective Vaccine Management (EVM) được Dự án TCMR phối hợp với tổ
chức PATH/Dự án Optimize thực hiện 2 lần. Lần 1 đã được thực hiện vào năm
2009 khi bắt đầu dự án. Báo cáo này là kết quả của lần đánh giá thứ 2 được thực
hiện trong tháng 3 và tháng 4 năm 2012.

Bộ công cụ đánh giá EVM được phát triển dựa trên sự kết hợp các điểm
mạnh của hai cách đánh giá trước đó là bộ công cụ Đánh giá quản lý vắc xin
(VMA) bắt đầu được sử dụng từ năm 2001 và bộ cộng cụ Quản lý kho vắc xin
hiệu quả (EVSM) năm 2003. Bộ công cụ đánh giá EVM kế thừa cách đánh giá
một cách có hệ thống quy trình quản lý vắc xin nhằm nâng cao thực hành quản
lý vắc xin của hai bộ công cụ trước đó. Bộ công cụ EVM hiện đang được sử
dụng rộng rãi trên toàn cầu, đạt hiệu quả cao.

Đánh giá EVM là quá trình quan trọng trong việc áp dụng thực hành bảo
quản và phân phối tốt. Bộ công cụ EVM được thiết kế để sử dụng không chỉ là
công cụ đánh giá, phân tích theo hệ thống những điểm mạnh và điểm yếu của
dây chuyền cung ứng mà còn là công cụ giám sát hỗ trợ để theo dõi và hỗ trợ
từng cơ sở riêng biệt.

Công cụ EVM được áp dụng để đánh giá chất lượng và đầy đủ 7 yếu tố của
dây chuyền cung ứng hiệu quả: Nhà kho; Khả năng bảo quản và vận chuyển;
Thiết bị dây chuyền lạnh; Phương tiện vận chuyển; Sửa chữa và bảo dưỡng; Hệ
thống đào tạo và Quản lý cần thiết để bảo đảm hoạt động điều hành và kiểm soát
hệ thống hiệu quả.

Đánh giá EVM sử dụng bộ câu hỏi được thiết kế cho phép đánh giá tại 04
tuyến riêng biệt trong dây chuyền cung ứng, cụ thể như sau:

1. Kho đầu mối, là nơi nhận vắc xin trực tiếp từ nhà sản xuất vắc xin
hoặc từ nhà cung cấp quốc tế. Nét đặc thù tại tuyến này là vắc xin được bảo
quản trong các buồng lạnh dương và buồng lạnh âm. Theo cách phân loại
này, Việt Nam có 5 kho đầu mối, bao gồm: kho quốc gia và 4 kho khu vực.
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2. Kho trung gian, là nơi nhận vắc xin từ kho đầu mối, bảo quản
trong một khoảng thời gian nhất định rồi phân phối cho các kho tuyến thấp
hơn. Những kho này có thể có buồng lạnh dương và/hoặc nhiều tủ lạnh và tủ
đá bảo quản vắc xin. Theo phân loại này thì ở Việt Nam là kho tuyến tỉnh.

3. Kho cấp phát thấp nhất, nơi nhận vắc xin từ kho đầu mối hoặc
kho trung gian. Từ đây vắc xin được phân phối trực tiếp đến các điểm tiêm
chủng. Những kho này có thể có một hoặc một vài tủ lạnh bảo quản vắc xin.
Ở Việt Nam là kho tuyến huyện.

4. Điểm cung cấp dịch vụ, là nơi vắc xin được bảo quản trong thời
gian ngắn trước khi đem ra sử dụng cho đối tượng tiêm chủng. Thường có tủ
lạnh để bảo quản vắc xin, hoặc có thể bảo quản bằng hòm lạnh hoặc phích
vắc xin. Ở Việt Nam đây là trạm y tế xã, nơi thực hiện tiêm chủng.

Bộ công cụ EVM dựa trên 9 Tiêu chuẩn cơ bản, mỗi tiêu chuẩn lại được chia
ra thành những yêu cầu và những yêu cầu chi tiết. Những tiêu chuẩn này cùng
phản ánh chất lượng cơ bản của một dây chuyền cung ứng vắc xin. Việc tuân thủ
theo từng yêu cầu được đánh giá dựa trên một loạt các câu hỏi theo chủ đề chặt
chẽ và được tính điểm. Bộ công cụ có thể sử dụng ở dạng đầy đủ khi toàn bộ các
câu hỏi của bộ công cụ được sử dụng để đánh giá hoặc cũng có thể sử dụng ở
dạng tóm tắt khi chỉ một số nhóm câu hỏi chính được sử dụng để đánh giá.

Theo như thiết kế hiện tại, bộ công cụ sẽ tóm tắt các kết quả đánh giá theo
hai cách:

 Điểm số đạt được dựa theo các Tiêu chuẩn có liên quan đến tuyến
được đánh giá1.

 Điểm số đạt được sẽ được phân loại theo 07 hạng mục, liên quan
đến: Nhà kho; Khả năng bảo quản; Thiết bị dây chuyền lạnh; Phương tiện
vận chuyển; Sửa chữa/bảo dưỡng, Đào tạo/tập huấn và Quản lý.

1.2 Lựa chọn địa điểm

Các địa điểm được chọn phù hợp với phương pháp trong hướng dẫn chọn địa
điểm EVM2. Phương pháp đã dùng để có cỡ mẫu đại diện được xác định bởi số
cơ sở của tuyến phân phối thấp nhất (tuyến huyện), sau đó tính cỡ mẫu cần thiết

1 Ví dụ: đối với Tiêu chuẩn đánh giá đầu tiên về nhận vắc xin, Tiêu chuẩn này chỉ liên quan đến các kho đầu mối
(kho quốc gia và khu vực). Các Tiêu chuẩn khác cũng được chọn lựa cho tương thích đối với các tuyến dưới. Đối
với trạm y tế xã chỉ có 6 Tiêu chuẩn được áp dụng vào đánh giá.
2 Đánh giá quản lý vắc xin hiệu quả: Hướng dẫn chọn địa điểm .
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với độ tin cậy mong muốn. Với tổng số 696 huyện trên cả nước, để đạt khoảng
tin cậy là 85% với độ chính xác +/- 15% cỡ mẫu cần có là 24 huyện. Vì đánh giá
dự kiến sẽ tiến hành trong khoảng 3 tháng nên dự kiến 100% các huyện được
lựa chọn sẽ tham gia đánh giá. Quá trình chọn địa điểm cụ thể đã được xem xét
tổng hợp bởi các yếu tố sau: địa lý (vùng núi với vùng đồng bằng hoặc vùng
biển); cơ cấu hệ thống TCMR3, nông thôn với thành thị, tiêm chủng ngoài trạm
với cố định tại trạm; tính khả thi của việc tiến hành điều tra.

Bước 1: 12 tỉnh được chọn từ bốn khu vực, theo sự phân bố và lựa chọn các
tỉnh ở mỗi vùng như sau:

 06 tỉnh ở khu vực phía Bắc (được chọn ngẫu nhiên sau khi xếp các
tỉnh thành hai nhóm đồng bằng Bắc Bộ và miền núi phía Bắc): 03 tỉnh
đồng bằng Bắc Bộ ( Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình) 03 tỉnh miền núi
phía Bắc (Sơn La, Lạng Sơn và Phú Thọ).

 03 tỉnh ở khu vực phía Nam (chọn ngẫu nhiên sau khi đã xếp các
tỉnh thành hai nhóm Miền Đông Nam Bộ và Miền Tây Nam Bộ): 02 tỉnh
Miền Tây Nam Bộ (Bến Tre và Cần Thơ) và 01 tỉnh Miền Đông Nam Bộ
(Bà Rịa Vũng Tàu)

 02 tỉnh ở khu vực miền Trung (chọn ngẫu nhiên sau khi xếp các
tỉnh thành Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung): 01 tỉnh Bắc Trung Bộ
(Quảng Trị) và 01 tỉnh Duyên hải miền Trung (Quảng Nam)

 01 tỉnh ở khu vực Tây Nguyên (được chọn ngẫu nhiên từ bốn tỉnh
tại khu vực Tây Nguyên): Đắc Nông

Bước 2: Chọn ngẫu nhiên 01 huyện nông thôn và 01 huyện thành thị từ mỗi
tỉnh/thành phố đã được lựa chọn (thường mỗi tỉnh có một số huyện thành thị và
huyện nông thôn). Tổng số 24 huyện.

Bước 3: Chọn ngẫu nhiên 02 xã ở mỗi quận/huyện đã được chọn: hoặc một
xã có tủ lạnh và một xã không có tủ lạnh, hoặc một xã có điểm tiêm chủng cố
định và một xã có điểm tiêm chủng ngoài trạm. Tổng số 48 xã.

Tổng cộng 89 cơ sở được đánh giá: Trong đó theo xếp loại có 05 kho đầu
mối (kho tuyến quốc gia và 4 khu vực); 12 kho trung gian (kho tuyến tỉnh); 24
kho tuyến cấp phát thấp nhất (kho tuyến huyện) và 48 điểm cung cấp dịch vụ
(trạm y tế xã).

3 Hệ thống TCMR bao gồm 04 khu vực với 63 tỉnh. Khu vực phía Bắc có 28 tỉnh, khu vực phía Nam có 20 tỉnh,
khu vực miền Trung có 11 tỉnh, và Tây Nguyên có 04 tỉnh



9

Mẫu đánh giá được chọn bao phủ 100% của 05 kho đầu mối, 19% của 63
kho tuyến tỉnh, 3,5% của 696 kho tuyến huyện, và 0,4% của 11.132 trạm y tế xã.

1.3 Các phương pháp đánh giá được sử dụng

Sử dụng bộ câu hỏi đầy đủ để đánh giá cho tất cả các tuyến.

1.4 Công cụ đánh giá

Số liệu được thu thập và phân tích bằng bộ công cụ EVM.

Bộ câu hỏi đánh giá và các tài liệu liên quan được dịch sang tiếng Việt. Các
nhóm đánh giá sử dụng các bộ câu hỏi được in sẵn để thu thập số liệu tại thực
địa. Các số liệu sau khi được thu thập được nhập vào phần mềm EVM
Assessment Tool .
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1.5 Các tỉnh và khu vực đánh giá

Hình 1: Các tỉnh đánh giá

1. Lạng Sơn
2. Phú Thọ
3. Sơn La
4. Hưng Yên
5. Hải Phòng
6. Ninh Bình
7. Quảng Trị
8. Quảng Nam
9. Đăk Nông
10. Bà Rịa Vũng Tàu
11. Bến Tre
12. Cần Thơ
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2. TỔNG QUAN

Việt Nam có diện tích khoảng 330.000 km² với dân số gần 874 triệu người.
Về địa giới hành chính, Việt Nam được chia thành 04 khu vực và 63 tỉnh/thành
phố. Năm 2011, tổng số trẻ dưới 1 tuổi khoảng 1,6 triệu trẻ và khoảng 1,6 triệu
phụ nữ có thai, 1,1 triệu phụ nữ độ tuổi sinh đẻ (15-35) tại vùng có nguy cơ cao
cần tiêm chủng uốn ván5.

2.1 Tổ chức tiêm chủng 6

TCMR ở Việt Nam thuộc hệ thống y tế công lập, được phân bố rộng khắp từ
tuyến Quốc gia tới các trạm y tế xã/ phường.

Hình 2. Cơ cấu hệ thống Tiêm chủng mở rộng ở Việt Nam

4 Nguồn: Trang thông tin điện tử Tổng cục thống kê Việt Nam năm 2010,
5 Nguồn: Báo cáo tổng kết TCMR năm 2011
6 Phần này được trích dẫn từ Phần 4 của Báo cáo đánh giá TCMR toàn quốc, 5/2009.

Viện VSDT Trung ương
Ban điều hành TCMR Quốc gia

BỘ Y TẾ

Cục Y tế Dự phòng

Viện VSDT Trung ương
TCMR miền Bắc

Viện Pasteur Nha Trang
TCMR miền Trung

Viện Pasteur HCM
TCMR miền Nam

Viện VSDT Tây Nguyên
TCMR Tây Nguyên

VPTCMR phía Bắc

Trung tâmYTDP 28
tỉnh

Trung tâm YTDP 11 tỉnh Trung tâm YTDP
20 tỉnh

Trung tâm YTDP 4 tỉnh

TTYT huyện TTYT huyện TTYT huyện TTYT huyện

Trạm Y tế xã Trạm Y tế xã Trạm Y tế xã Trạm Y tế xã
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2.2 Lịch tiêm chủng:

Bảng 1 dưới đây là lịch tiêm chủng áp dụng trong chương trình TCMR năm
2011. Vắc xin phối hợp 5 trong 1 phòng các bệnh bạch hầu- ho gà- uốn ván-
viêm gan B và Hib bắt đầu được triển khai trong chương trình TCMR từ giữa
năm 2010 do UNICEF cung ứng với sự tài trợ của GAVI.

Bảng 1: Lịch tiêm chủng năm 2011

Vắc xin Tuổi
BCG Sơ sinh
VGB Sơ sinh
OPV 2, 3, 4 tháng

DPT-VGB-Hib 2, 3, 4 tháng

Sởi 9 tháng và 18 tháng

Uốn ván Phụ nữ có thai
DPT Tiêm nhắc 18 tháng

Viêm não Nhật Bản 2 liều cách nhau 2 tuần trong năm đầu, 1 liều trong
năm thứ 2

Thương hàn 1 liều cho trẻ từ 3-5 tuổi
Tả 2 liều cách nhau 1 tháng

2.3 Kế hoạch triển khai các vắc xin mới:

Dự kiến trong thời gian tới, chương trình TCMR Việt Nam sẽ triển khai vắc
xin Rubella (ở dạng phối hợp với vắc xin Sởi: MR). Chiến dịch tiêm MR dự
kiến sẽ được triển khai trong năm 2013-2014 cho đối tượng 9 tháng đến 14 tuổi.
Từ năm 2015 sẽ đưa vào tiêm chủng thường xuyên cho trẻ 9 tháng tuổi.

2.4 Thông tin về các nhà sản xuất và vắc xin trong chương trình TCMR

Bảng 2 dưới đây là thông tin về các nhà sản xuất vắc xin và dạng trình bày.
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Bảng 2. Thông tin về các loại vắc xin trong chương trình TCMR.

Vắc xin Nhà sản xuất Số liều/lọ
BCG Viện vắc xin và sinh phẩm y tế (IVAC) 10

VGB
Công ty TNHH MTV vắc xin và sinh phẩm số 1
(Vabiotech)

1

OPV
Trung tâm nghiên cứu, sản xuất vắc xin và sinh
phẩm y tế (POLYVAC)

20

DPT-VGB-Hib Berna 1

Sởi (Việt Nam)
Trung tâm nghiên cứu, sản xuất vắc xin và sinh
phẩm y tế 10

Sởi (Pháp) Sanofi- Pasteur 10

Uốn ván Viện vắc xin và sinh phẩm y tế 20

VNNB Công ty vắc xin và sinh phẩm số 1 5

DPT Viện vắc xin và sinh phẩm y tế 20

Thương hàn Công ty TNHH MTV Pasteur Đà Lạt (DAVAC) 20
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3. KHÁI QUÁT VỀ DÂY CHUYỀN CUNG CẤP BẢO QUẢN VẮC
XIN

Phần này mô tả tổng quan về dây chuyền cung ứng vắc xin tại Việt Nam,
tóm tắt thông tin về cơ sở hạ tầng, sắp xếp vận chuyển trong nước, ghi chép và
thủ tục báo cáo được sử dụng.

3.1 Cơ cấu tổ chức

Đối với cung cấp hậu cần trong tiêm chủng, sơ đồ cấu trúc tổ chức ở Việt
Nam được thể hiện như trong hình 3.

Hình 3 – Công tác hậu cần tiêm chủng

3.2 Cơ sở vật chất

Phần này miêu tả về hệ thống cơ sở vật chất và dây chuyền lạnh tại các tuyến
trong quá trình đánh giá.

Tổng = 63

Tổng = 696

Tổng = 11132

Khoảng 40% Trạm y tế có tủ lạnh

Khoảng 60% Trạm y tế không có tủ lạnh

Trạm y tế xã Trạm y tế xã

Viện vắc xin và sinh
phẩm y tế (BCG,

DPT, UV)

Công ty TNHH MTV vắc xin và sinh phẩm số 1 (VGB,
VNNB, Tả)

Trung tâm nghiên cứu, sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế
(OPV, Sởi)

Nhà sản xuất
vắc xin quốc
tế/ UNICEF

Kho quốc gia

Hà Nội

Kho miền Bắc Kho miền Trung Kho Tây Nguyên Kho miền Nam

Kho tỉnh Kho tỉnh Kho tỉnhKho tỉnh

Kho huyện Kho huyện Kho huyện Kho huyện

Trạm y tế xã Trạm y tế xã
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3.2.1 Kho Quốc gia

Kho Quốc gia nằm trong Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương. Hình 4 miêu tả vị
trí các buồng lạnh trong kho vắc xin quốc gia.

.

Hình 4. Sơ đồ kho vắc xin quốc gia

Kho quốc gia gồm 8 buồng lạnh, trong đó có 2 buồng lạnh âm và có 1 buồng
riêng chứa dung môi. Hệ thống dây chuyền lạnh tại kho Quốc gia được liệt kê
tại bảng 3 dưới đây. Mỗi buồng lạnh có gắn với 2 máy lạnh chạy luân phiên, hệ
thống đĩa giấy ghi nhiệt độ liên tục và hệ thống báo động nhiệt độ. Do không có
kho khô tại Kho Quốc gia nên BKT và HAT được bảo quản tại kho Giáp Bát
(hợp đồng với công ty Medinsco).

Bảng 3: Buồng lạnh âm, buồng lạnh dương của kho vắc xin quốc gia

Tên kho
Nhiệt độ bảo

quản Hãng SX Năm sử dụng Dung tích kho (lít)
Dung tích bảo quản

(lít)
Q1 2 - 8oC Huurre 2006 40.000 24.000
Q2 2 - 8oC Huurre 2006 40.000 24.000
Q3 2 - 8oC Huurre 2006 25.000 15.000
Q4 2 - 8oC Huurre 2006 15.000 9.000
Q5 -15oC Huurre 2006 15.000 9.000
Q6 2 - 8oC Huurre 2006 25.000 15.000
Q7 2 - 8oC Huurre 2006 25.000 15.000
Q8 -15oC Huurre 2006 15.000 9.000

Tổng cộng 200.000 120.000

3.2.2 Các kho khu vực

3.2.2.a Kho miền Bắc

Kho miền Bắc đặt tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Kho có 6 buồng
lạnh trong đó có 1 buồng lạnh âm (B4). Mỗi buồng lạnh có hai máy lạnh chạy
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luân phiên và một hệ thống đĩa giấy ghi nhiệt độ liên tục cùng hệ thống báo
động khi nhiệt độ ngoài khoảng an toàn. Dưới đây là bảng thống kê hệ thống
dây chuyền lạnh tại kho miền Bắc.

Kho miền Bắc cũng như kho Quốc gia không có kho bảo quản BKT và HAT
tại Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương. Vật tư dự trữ được bảo quản tại kho Giáp
Bát có diện tích khoảng 100 m2.

Bảng 4: Buồng lạnh âm, buồng lạnh dương kho vắc xin miền Bắc

Tên buồng
lạnh

Nhiệt độ bảo
quản Hãng SX Năm sử dụng Dung tích kho (lít)

Dung tích bảo quản
(lít)

B1 2 - 8oC Huurre 2006 40.000 24.000
B2 2 - 8oC Huurre 2000 33.000 20.000
B3 2 - 8oC Huurre 2002 25.000 15.000
B4 -15oC Huurre 2002 15.000 9.000
B5 2 - 8oC Huurre 2002 15.000 9.000
B6 2 - 8oC Huurre 2002 15.000 9.000

Tổng cộng 143.000 86.000

Kho miền Bắc
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Thiết bị ghi nhiệt độ liên tục Sắp xếp vắc xin trong buồng lạnh

3.2.2.b Kho miền Trung

Kho miền Trung đặt tại Viện Pasteur Nha Trang, Nha Trang, Khánh Hòa.
Kho có 4 buồng lạnh dương, 1 buồng lạnh âm (B2) và 1 buồng lạnh chưa sử
dụng tới (B5).

Bảng 5: Buồng lạnh âm, buồng lạnh dương kho vắc xin miền Trung

Tên buồng
lạnh

Nhiệt độ bảo
quản Hãng SX Năm sử dụng Dung tích kho (lít) Dung tích bảo quản

(lít)
B1 2 - 8oC - 2006 40.000 24.000
B2 -15oC - 2000 33.000 20.000
B4 2 - 8oC - 2002 15.000 9.000
B5 2 - 8oC Không sử dụng

Tổng cộng 88.000 53.000

Các buồng lạnh đều có 2 máy lạnh chạy luân phiên tuy nhiên chỉ có bản ghi
chép nhiệt độ 2 lần/ngày, không có thiết bị ghi nhiệt độ liên tục và không có
thiết bị báo động. Kho khô bảo quản BKT và HAT của miền Trung khoảng 197
m3 và ở cùng tòa nhà với kho lạnh.



18

Kho lạnh khu vực miền Trung Kho khô khu vực miền Trung

3.2.2.c Kho miền Nam

Kho miền Nam đặt tại Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh. Kho có 4
buồng lạnh dương bảo quản vắc xin, 1 buồng lạnh dương chứa dung môi (B5)
và 1 buồng lạnh âm (B4). Các buồng lạnh tại kho miền Nam có bản ghi chép
nhiệt độ 2 lần/ngày. Trong các buồng lạnh có buồng B6 chỉ có 1 máy lạnh và
buồng dung môi có 1 máy lạnh bị hỏng. Các buồng lạnh bảo quản vắc xin đều
có gắn với thiết bị báo động nhiệt độ.

Bảng 6: Buồng lạnh âm, buồng lạnh dương kho vắc xin miền Nam

Tên buồng
lạnh

Nhiệt độ bảo
quản Hãng SX Năm sử dụng Dung tích kho (lít)

Dung tích bảo quản
(lít)

B1 2 - 8oC - - 17.000 10.000
B2 2 - 8oC - - 25.000 15.000
B3 2 - 8oC - - 40.000 24.000
B4 -15oC đến -25oC - - 30.000 18.000
B5 2 - 8oC - - 26.000 15.600
B6 2 - 8oC - - 12.000 7.200

Tổng cộng 150.000 82.800

Kho miền Nam Kho khô khu vực miền Nam
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Sắp xếp vắc xin trong buồng lạnh kho miền Nam

3.2.2.d Kho Tây Nguyên

Kho Tây Nguyên đặt tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên- Buôn Mê Thuật-
Đăk Lăk. Kho Tây Nguyên có 2 buồng lạnh dương (B2, B3) đang hoạt động và
1 buồng lạnh (B4) chưa sử dụng vì không có vị trí đặt. Hai buồng lạnh chỉ có
bản ghi chép nhiệt độ 2 lần/ngày. Buồng lạnh B2 có 2 máy lạnh, buồng lạnh B3
chỉ có 1 máy lạnh, hai buồng lạnh đều có gắn với thiết bị báo động nhiệt độ. Do
chỉ còn 2 buồng lạnh dương hoạt động nên tại kho này, vắc xin OPV được bảo
quản tại tủ đá (Vestfost).

Bảng 7: Buồng lạnh âm, buồng lạnh dương kho vắc xin Tây Nguyên

Tên buồng
lạnh

Nhiệt độ bảo
quản Hãng SX Năm sử dụng Dung tích

kho (lít)
Dung tích bảo

quản (lít)
B2 2 - 8oC Zanotti CSM122 2000 16.000 11.000
B3 2 - 8oC Zanotti MD221TOO2G 2005 20.000 14.000
B4 2 - 8oC Chưa sử dụng đến

Tổng cộng 36.000 25.000

Hai buồng lạnh kho Tây Nguyên
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Tủ đá bảo quản vắc xin OPV Sắp xếp vắc xin trong kho Tây Nguyên

3.2.3 Các kho tuyến tỉnh

Tại 12 tỉnh đánh giá, vắc xin đều được bảo quản trong tủ lạnh và tủ đá, trong
đó 9/12 tỉnh có bảo quản vắc xin OPV trong tủ đá. Trong 12 tỉnh chỉ có Ninh
Bình không có tủ đá, còn hai tỉnh Quảng Trị và Đăk Nông chỉ sử dụng tủ đá để
làm đông băng bình tích lạnh.

Tỉnh Lạng Sơn, Cần Thơ không bảo quản bơm kim tiêm và hộp an toàn tại
kho tuyến tỉnh.

Bảng 8: Bảng kiểm dây chuyền lạnh tại 12 tỉnh đánh giá EVM năm 2012

Tỉnh Tủ lạnh
Dung tích

bảo quản tủ
lạnh (lít)

Tủ đá
Dung tích
bảo quản
tủ đá (lít)

Dung tích
kho khô

(m3)

Lạng Sơn 4 x TCW 3000
1 x TCW 1990

502 1 x TFW 800 145 -

Sơn La 5 x TCW 3000
1 x VESTFROST

740.5 1 x TFW 800 145 8.3

Hải Phòng
6 x TCW 3000
4 x TCW 1990
1x TCW 1152

1073
1x

VESTFROST
282 18

Hưng Yên
4 x TCW 3000
1 x TCW 1990
2 x TCW 1152

844 1 x TCW 1990 37.5 20

Ninh Bình 5 x TCW 3000 632.5 - - 32
Phú Thọ 6 x TCW 3000 769 331 71
Quảng Trị 5 x TCW 3000 632.5 1 x TCW 1990 37 51

Quảng Nam

3 x TCW 3000
2x Alaska

1x TCW 1152
1 x Vestfrost

1227
2 x TFW 800

1 x TCW 1990
230 120

Bến Tre 7 x TCW 3000 885.5 1 x TFW 800 145 130.8
Bà Rịa-Vũng Tàu 6 x TCW 3000 759 1 x TCW 3000 126.5 20
Cần Thơ 5 x TCW 3000 632.5 1 x TFW 800 145 -
Đăk Nông 5 x TCW 3000 632.5 1 x TFW 800 145 90



21

Trung tâm YTDP Hải Phòng

Trung tâm YTDP Cần Thơ
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Trung tâm YTDP Hưng Yên

Trung tâm YTDP Lạng Sơn
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Trung tâm YTDP Quảng Trị

Trung tâm YTDP Sơn La
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Trung tâm YTDP Bà Rịa-Vũng Tàu

Trung tâm YTDP Ninh Bình Trung tâm YTDP Đăk Nông

Trung tâm YTDP Đăk Nông

3.2.4 Các kho tuyến huyện

Trong giai đoạn đánh giá, các huyện đều sử dụng tủ lạnh TCW 3000 để bảo
quản vắc xin. 5/24 huyện không có tủ đá, các huyện còn lại đều có tủ đá làm
bình tích lạnh. Riêng 2 huyện thuộc tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có bảo quản vắc xin
OPV ở tủ đá.
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Bảng 9: Bảng kiểm dây chuyền lạnh 24 huyện đánh giá EVM năm 2012

Tỉnh Huyện Tủ lạnh Dung tích Tủ đá Ghi chú

Lạng Sơn Cao Lộc 1 x TCW 3000
1 x RCW50EG

150.5 1 x Vestfrost

Văn Lãng 1 x TCW 3000 126.5 1 x Vestfrost

Sơn La TP Sơn La 1 x TCW 3000 126.5 1 x TFW 800
Đang

hỏng chờ
sửa

Mường La 1 x TCW 3000 126.5 -

Hải Phòng
Tiên Lãng 1 x TCW 3000 126.5

1 x Vestfrost
SB300

Hồng Bàng 1 x TCW 3000 126.5 1 x Darling

Hưng Yên
Đội YTDP
TP Hưng Yên 1 x TCW 3000 126.5 -

Mỹ Hào 1 x TCW 3000 126.5 2 x TCW 1990

Ninh Bình
Gia Viễn 1 x TCW 3000 126.5 1 x TCW 1990
Hoa Lư 1 x TCW 3000 126.5 -

Phú Thọ Lâm Thao 1 x TCW 3000 126.5 1 x TCW 1152
Thanh Ba 1 x TCW 3000 126.5 1 x TFW 791

Quảng Trị Vĩnh Linh 2 x TCW 3000 253 1 x Vestfrost
Hướng Hóa 2 x TCW 3000 253 1 x TFW 791

Quảng Nam Duy Xuyên 1 x TCW 3000 126.5 1 x TCW 3000
Tiên Phước 1 x TCW 3000 126.5 -

Bến Tre Mỏ Cày Nam 2 x TCW 3000 253 -
Giồng Trôm 2 x TCW 3000 253 -

Bà rịa-
Vũng Tàu

Tấn Thành 1 x TCW 3000 126.5
1 x Vestfrost

SB300

TP Vũng Tàu 1 x TCW 3000 126.5
1 x Vestfrost

SB300

Cần Thơ Vĩnh Thạnh 1 x TCW 3000 126.5 1 x Sanyo
Cái Răng 1 x TCW 3000 126.5 1 x TCW 1990

Đăk Nông Đăk R’Lấp 1 x TCW 3000 126.5 1 x TCW 1990
TX Gia Nghĩa 1 x TCW 3000 126.5 1 x TCW 1990

Trung tâm YTDP Cái Răng- Cần Thơ
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Trung tâm YTDP Cao Lộc- Lạng Sơn Trung tâm YTDP Hoa Lư- Ninh Bình

Trung tâm YTDP Hướng Hóa- Quảng Trị Trung tâm YTDP Mỏ Cày Nam- Bến Tre
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Trung tâm YTDP Vĩnh Linh- Quảng Trị

Trung tâm YTDP Tân Thành- Bà Rịa- Vũng Tàu
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Trung tâm YTDP Huyện Đăk R’Lấp Trung tâm YTDP Thị xã Gia Nghĩa

3.2.5 Các trạm y tế xã

Trong 48 xã đánh giá lần này có 27 xã có tủ lạnh, trong đó chỉ có 8 xã sử
dụng tủ để bảo quản vắc xin thường xuyên, 3 xã chỉ bảo quản vắc xin viêm gan
B, 16 xã còn lại chỉ bảo quản vắc xin trong buổi tiêm chủng và sử dụng để làm
đông băng bình tích lạnh. Các xã có bảo quản vắc xin ngoài buổi tiêm chủng đều
là những xã có tủ lạnh chuyên dụng như RCW 50 EG. Những xã chỉ bảo quản
vắc xin trong buổi tiêm chủng vẫn theo dõi nhiệt độ tủ lạnh 2 lần/ngày nhằm
đảm bảo tủ lạnh chạy ổn định.

Các xã còn lại sử dụng phích vắc xin trong buổi tiêm chủng và những vắc
xin nguyên lọ còn lại sau buổi tiêm chủng sẽ được gửi về huyện bảo quản.
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Bảng 10: Bảng kiểm tủ lạnh tại 48 xã đánh giá EVM năm 2012

Tỉnh Huyện Xã Tủ lạnh

Bảo quản vắc xin Chỉ bảo quản
VX trong

buổi TC và
làm BTL

Thường
xuyên

Chỉ
VX

VGB

Lạng Sơn
Cao Lộc Thủy Hưng 1 x RCW 50EG x

Đồng  Đăng 1 x RCW 50EG x
Văn
Lãng

Văn Thụ 1 x RCW 50EG x
Tân Mỹ 1 x RCW 50EG x

Sơn La
TP Sơn
La

Chiềng Xôm 1 x RCW 50EG x
Chiềng Lề 1 x RCW 50EG x

Mường
La

Nậm Păm 1 x RCW 50EG x
Ít Ong 1 x RCW 50EG x

Hải Phòng

Tiên
Lãng

Khởi Nghĩa -
Quyết Tiên -

Hồng
Bàng

Phường Sở Dầu -
Hùng  Vương -

Hưng Yên

TP Hưng
Yên

Liên Phương -
Hiền Nam -

Mỹ Hào Phùng Chí Kiên Tủ dân dụng x
Thị trấn Bần Tủ dân dụng x

Ninh Bình
Gia Viễn Liên Sơn -

Thị trấn Mè -

Hoa Lư Ninh Giang -
Ninh Mỹ -

Phú Thọ

Lâm
Thao

Hợp Hải -
Xuân Lũng Tủ dân dụng x

Thanh
Ba

Năng Yên 1 x RCW 50EG x
Văn Lĩnh -

Quảng Trị
Vĩnh
Linh

Vĩnh  Thạch -
Vĩnh Nam -

Hướng
Hóa

Húc 1 x RCW 50EG x
Lao Bảo 1 x RCW 50EG x

Quảng
Nam

Duy
Xuyên

Duy Phước -
Duy Sơn Tủ chạy bằng ga x

Tiên
Phước

Tiên Cảnh Tủ dân dụng x
Tiên Thọ 1 x RCW 50EG x

Bến Tre
Mỏ Cày
Nam

Minh Đức -
Ngãi Đằng -

Giồng
Trôm

Châu Hòa -
Phong Mỹ -

Bà rịa-
Vũng Tàu

Tấn
Thành

Phú Mỹ Tủ dân dụng x
Tóc Tiên Tủ dân dụng x

TP Vũng
Tàu

Thắng Tam -
Nguyễn An Ninh Tủ dân dụng x

Cần Thơ

Vĩnh
Thạnh

Thạnh An Tủ dân dụng x
Thạnh Quới -

Cái Răng Hưng Phú Tủ dân dụng x
Tân Phú Tủ dân dụng x

Đăk Nông

Đăk
R’Lấp

Kiến Đức 1 x TCW 1990 x
Đạo Nghĩa Tủ dân dụng x

TX Gia
Nghĩa

Đăk Nia Tủ dân dụng x
Nghĩa Trung 1 x RCW 50EG x
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Trạm y tế Phường Nghĩa Trung- thị xã Gia Nghĩa- Đăk Nông

Trạm y tế xã Năng Yên-Thanh Ba-Phú Thọ
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Trạm y tế Lao Bảo-Hướng Hóa-Quảng Trị
3.3 Phương tiện vận chuyển vắc xin

Các vắc xin đang sử dụng trong chương trình TCMR được sản xuất từ cả
các nhà sản xuất vắc xin trong nước và nước ngoài. Đối với các vắc xin của các
nhà sản xuất quốc tế, TCMR quốc gia sẽ nhận vắc xin tại sân bay, chuyển đến
kho Quốc gia sau đó phân phối cho các khu vực bằng máy bay hoặc xe lạnh.

Đối với các vắc xin sản xuất trong nước, một số nhà sản xuất (Viện vắc xin
và sinh phẩm y tế, Công ty TNHH MTV vắc xin Pasteur Đà Lạt)  sẽ vận chuyển
trực tiếp vắc xin tới các kho khu vực bằng xe lạnh. Các nhà sản xuất vắc xin còn
lại sẽ giao vắc xin tại kho quốc gia và TCMR quốc gia sẽ vận chuyển vắc xin tới
các khu vực bằng xe lạnh hoặc máy bay.

Sau khi tiếp nhận vắc xin và vật tư, các khu vực sẽ vận chuyển vắc xin tới
các kho tuyến tỉnh bằng xe lạnh. Trong một số chiến dịch hoặc khi có nhu cầu
đột xuất, các tỉnh sẽ sử dụng ôtô và hòm lạnh để đến nhận vắc xin tại kho khu
vực.

Bảng 11: Các xe tải lạnh sử dụng tại các kho khu vực trong năm 2011

Khu vực Số lượng xe lạnh Dung tích (m3)
Miền Bắc 03 17.12
Miền Trung 01 3.59
Tây Nguyên 01 2.7
Miền Nam 02 12.5

Trong đợt đánh giá có 5/12 tỉnh vận chuyển vắc xin tiêm chủng thường
xuyên tới các huyện hàng tháng bằng hòm lạnh, 4/12 tỉnh chỉ vận chuyển vắc
xin chiến dịch và vắc xin tiêm chủng thường xuyên cho một số huyện xa, 3 tỉnh
còn lại huyện sử dụng hòm lạnh đến nhận vắc xin hàng tháng tại tỉnh. Các huyện
không có phương tiện vận chuyển vắc xin cố định, có thể vận chuyển bằng ôtô,
xe máy, ghe thuyền…

Các xã tự lên huyện nhận vắc xin vào buổi sáng ngày tiêm chủng hoặc
trước ngày tiêm chủng 1 ngày bằng phích vắc xin. Các xã thường sử dụng
phương tiện cá nhân để vận chuyển vắc xin.

TCMR quốc gia có kế hoạch chi trả kinh phí cho việc vận chuyển vắc xin
từ kho quốc gia đến khu vực, từ khu vực đến tỉnh…
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Xe lạnh vận chuyển vắc xin khu vực phía Bắc

Xe lạnh vận chuyển vắc xin khu vực phía Bắc Hiển thị nhiệt độ trên buồng lái
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Xe lạnh vận chuyển vắc xin khu vực miền Trung

Xe lạnh vận chuyển vắc xin khu vực Tây Nguyên Hiển thị nhiệt độ trên buồng lái

Xe lạnh vận chuyển vắc xin khu vực phía Nam
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3.4 Hệ thống ghi chép và báo cáo

 Theo dõi nhiệt độ: tất cả các tuyến đều thực hiện việc
theo dõi nhiệt độ buồng lạnh âm, dương, tủ lạnh, tủ đá 2 lần/ngày và 7
ngày trong tuần, các bản ghi chép nhiệt độ này được lưu lại ít nhất 3 năm.
Đối với kho Quốc gia và miền Bắc, các đĩa giấy của thiết bị ghi nhiệt độ
liên tục cũng được lưu lại cùng các bản ghi chép tay.

 Quản lý vắc xin: Tất cả các tuyến đều được cung cấp sổ
quản lý vắc xin và vật tư tiêm chủng có đầy đủ các thông tin cần ghi nhận
của các loại vắc xin, vật tư.

 Báo cáo tiêm chủng: Hàng tháng các tuyến được yêu
cầu gửi báo cáo tiêm chủng trong đó có phần báo cáo về vắc xin và vật tư
tiêm chủng sử dụng trong tháng.

 Biên bản giao nhận vắc xin: Tại các tuyến, mỗi lần giao
vắc xin đều có ít nhất 1 biên bản có ghi tên vắc xin, số lượng vắc xin và
được ký nhận đầy đủ của các bên giao nhận.
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4. CÁC PHÁT HIỆN CHÍNH

Phần này trình bày kết quả tổng quan của đánh giá theo các tuyến: quốc gia, khu
vực, tỉnh, huyện và xã.

4.1 Kho quốc gia

Xét 9 tiêu chuẩn từ E1-E9, kho Quốc gia đều đạt từ 80% trở lên, thấp nhất là
phần E6 quản lý kho, đạt 89% (năm 2009, chỉ có 2/9 tiêu chuẩn đạt trên 80% là
tiêu chuẩn E2-theo dõi nhiệt độ và E3-khả năng bảo quản7). Trong 9 tiêu chuẩn
đánh giá, có ba tiêu chuẩn đạt điểm tối đa 100% là E3 khả năng bảo quản, E8
quản lý vắc xin và E9 thông tin và hỗ trợ.

Xét 7 hạng mục, kho Quốc gia đạt cả 7 hạng mục trên 80%, trong đó thấp
nhất là hạng mục Nhà kho đạt 87% và cao nhất là hạng mục khả năng bảo quản
đạt tối đa 100% (năm 2009 chỉ có 3/7 hạng mục đạt trên 80% là hạng mục khả
năng bảo quản, thiết bị và phương tiện vận chuyển7).

Một số vấn đề còn tồn tại ở kho Quốc gia là kho Quốc gia vẫn chưa có khu
vực đóng gói, thông thường việc đóng gói tiến hành bên ngoài khu vực kho lạnh
không đảm bảo nhiệt độ khu vực đóng gói duy trì trong khoảng 15-25°C.

Biểu đồ 1, biểu đồ 2 và bảng 12 dưới đây là những số liệu cụ thể về từng tiêu
chuẩn và hạng mục của kho Quốc gia.

7 Báo cáo đánh giá Quản lý vắc xin hiệu quả Việt Nam năm 2009
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Biểu đồ 1: Đánh giá 9 tiêu chuẩn kho Quốc gia

Biểu đồ 2: Đánh giá 7 hạng mục kho Quốc gia

Bảng 12: Điểm cho kho quốc gia

Tiêu chuẩn Hạng mục

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 B C E M R T V

Mục tiêu % 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Kho quốc gia
%

94% 97% 100% 93% 99% 89% 96% 100% 100% 87% 100% 99% 94% 99% 97% 94%

4.2 Các kho khu vực

Biểu đồ 3 và biểu đồ 4 dưới đây là tính điểm cho 4 khu vực về 9 tiêu chuẩn
và 7 hạng mục.

Trong 9 tiêu chuẩn và 7 hạng mục đánh giá, các kho khu vực có 5 tiêu chuẩn
và 6 hạng mục đạt trên 80% (năm 2009 chỉ có 2 tiêu chuẩn và 2 hạng mục đạt
trên 80%).
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Biểu đồ 3: Đánh giá 9 tiêu chuẩn của 4 khu vực

Biểu đồ 4: Đánh giá 7 hạng mục của 4 khu vực
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4.2.1 Kho miền Bắc

Xét 9 tiêu chuẩn từ E1-E9, ba phần E1 nhận vắc xin, E2 theo dõi nhiệt độ và
E6 quản lý kho không đạt mục tiêu 80% (năm 2009, 8/9 tiêu chuẩn không đạt
80%, chỉ có tiêu chuẩn E3-khả năng bảo quản đạt trên 80%). Thấp nhất là phần
E1 nhận vắc xin chỉ đạt 24% nguyên nhân là do: khi nhận vắc xin từ kho Quốc
gia, TCMR miền Bắc không gửi báo cáo nhận vắc xin theo mẫu của UNICEF
cho TCMR quốc gia và các giấy tờ liên quan đến vắc xin như chứng nhận xuất
xưởng cho các lô vắc xin cũng không được lưu giữ. Phần E2 chỉ đạt 69% do
không có một nghiên cứu về theo dõi nhiệt độ một cách có hệ thống được tiến
hành trong 5 năm trở lại đây và các bản ghi chép nhiệt độ không được xem xét
lại sau 1 tháng nhằm xác định sự cố và nguyên nhân sự cố nếu có trong tháng
đó. Phần E6 quản lý kho không đạt 80% (71%) do sổ quản lý vắc xin cho thấy
vắc xin không được xuất theo nguyên tắc hạn dùng ngắn sử dụng trước dù chưa
có trường hợp nào để vắc xin hết hạn xảy ra. Các hóa đơn giao nhận vắc xin cho
28 tỉnh miền Bắc không được ký nhận đầy đủ bởi 2 bên.

Biểu đồ 5: Đánh giá 9 tiêu chuẩn kho miền Bắc

Xét 7 hạng mục, chỉ có hạng mục Quản lý đạt 73% thấp hơn chỉ tiêu 80% đặt
ra (năm 2009, 5/7 hạng mục không đạt 80%, chỉ có 2 hạng mục khả năng bảo
quản và thiết bị đạt trên 80%). Nguyên nhân do các giấy tờ liên quan đến vắc
xin, việc cấp phát vắc xin cho tuyến tỉnh cũng như quản lý việc giao nhận vắc
xin chưa được thực hiện đúng: giấy chứng nhận xuất xưởng không đầy đủ, cấp
vắc xin chưa tuân theo hạn dùng, hóa đơn giao nhận không được ký nhận đầy
đủ…
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Biểu đồ 6: Đánh giá 7 hạng mục kho miền Bắc

Bảng 13:Điểm đánh giá cho kho miền Bắc

Tiêu chuẩn Hạng mục

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 B C E M R T V

Mục t iêu% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Kho miền Bắc
%

24% 69% 100% 87% 90% 71% 92% 88% 99% 82% 100% 96% 73% 90% 100% 86%

4.2.2 Kho miền Trung

Xét 9 tiêu chuẩn, có hai tiêu chuẩn không đạt mục tiêu 80% đó là E2 - Theo
dõi nhiệt độ (69%) và E8- Quản lý vắc xin (69%) (năm 2009 có 7/9 tiêu chuẩn
không đạt 80%, chỉ có 2 tiêu chuẩn đạt mục tiêu 80% là E1-nhận vắc xin và E3-
khả năng bảo quản). Về phần E2- Theo dõi nhiệt độ, tại kho miền Trung không
có thiết bị ghi nhiệt độ liên tục, chỉ có bản ghi chép nhiệt độ 2 lần/ngày, điều này
không đảm bảo yêu cầu theo dõi nhiệt độ cho buồng lạnh. Kho miền Trung cũng
chưa tiến hành nghiên cứu về theo dõi nhiệt độ một cách có hệ thống và không
tiến hành hiệu chỉnh nhiệt độ cho các buồng lạnh, xe lạnh hàng năm. Phần E8
quản lý vắc xin không đạt mục tiêu 80% do cán bộ quản lý kho không nêu được
lý do và cách thực hiện nghiệm pháp lắc. Dưới đây là biểu đồ tính điểm 9 tiêu
chuẩn cho kho miền Trung.
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Biểu đồ 7: Đánh giá 9 tiêu chuẩn kho miền Trung

Xét 7 hạng mục đánh giá, kho miền Trung đạt trên 80% ở tất cả các hạng mục
(năm 2009 chỉ có 2 hạng mục khả năng bảo quản và phương tiện đạt mục tiêu
80%).

Biểu đồ 8: Đánh giá 7 hạng mục kho miền Trung

Bảng 14: Điểm đánh giá cho kho miền Trung

Tiêu chuẩn Hạng mục

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 B C E M R T V

Mục tiêu % 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Kho miền Trung

% 100% 69% 100% 86% 83% 86% 90% 69% 92% 84% 100% 86% 85% 83% 82% 93%
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4.2.3 Kho Tây Nguyên

Xét 9 tiêu chuẩn, kho Tây Nguyên có 3 tiêu chuẩn không đạt mục tiêu 80%:
E1 - Nhận vắc xin (28%), E2 - Theo dõi nhiệt độ (69%), E4 - Nhà kho, thiết bị,
vận chuyển (77%) (năm 2009 có 5 tiêu chuẩn không đạt mục tiêu 80%). Phần
E1 – Nhận vắc xin đạt điểm rất thấp do kho Tây Nguyên không có báo cáo nhận
vắc xin và không đủ giấy chứng nhận xuất xưởng cho các lô vắc xin (chỉ có giấy
chứng nhận xuất xưởng đối với các vắc xin trực tiếp nhận từ nhà sản xuất). Phần
E2 – Theo dõi nhiệt độ không đạt mục tiêu chủ yếu do tại đây không thực hiện
nghiên cứu nào về theo dõi nhiệt độ một cách có hệ thống. Về phần E4 -Nhà
kho, thiết bị, vận chuyển, kho Tây Nguyên chỉ sử dụng được 2 buồng lạnh
dương nên phải bảo quản vắc xin OPV trong tủ đá, các buồng lạnh và tủ đá đều
không có thiết bị ghi nhiệt độ liên tục. Gần kho lạnh có phòng cho thủ kho tuy
nhiên do kho Tây Nguyên đang chuyển địa điểm do vậy văn phòng thủ kho
không ở gần các kho. Ngoài ra, tại kho Tây Nguyên hiện nay, các vật tư tiêm
chủng chưa được xếp lên giá và nếu số lượng nhiều có thể để ở khu vực đóng
gói.

Biểu đồ 9: Đánh giá 9 tiêu chuẩn kho Tây Nguyên

Xét 7 hạng mục, chỉ có hạng mục nhà kho của kho Tây Nguyên không đạt
mục tiêu 80% (năm 2009 có 4 hạng mục không đạt 80%).
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Biểu đồ 10: Đánh giá 7 hạng mục kho Tây Nguyên

Bảng 15: Điểm cho kho Tây Nguyên

Tiêu chuẩn Hạng mục

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 B C E M R T V

Mục tiêu % 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Kho Tây
Nguyên %

28% 69% 100% 77% 100% 94% 88% 84% 100% 72% 100% 80% 81% 100% 100% 86%

4.2.4 Kho miền Nam

Xét 9 tiêu chuẩn, kho miền Nam có ba tiêu chuẩn không đạt 80% là E2 -
Theo dõi nhiệt độ, E6 - Quản lý kho và E8 - Quản lý vắc xin (năm 2009 có 7
tiêu chuẩn không đạt mục tiêu 80%, chỉ có tiêu chuẩn E1- nhận vắc xin và E3-
khả năng bảo quản đạt 80%). Phần E2 – Theo dõi nhiệt độ thấp nhất chỉ đạt 41%
do tại kho miền Nam chưa có nghiên cứu nào về theo dõi nhiệt độ một cách có
hệ thống và không có thiết bị ghi nhiệt độ liên tục tại các buồng lạnh và xe lạnh
khi vận chuyển vắc xin. Phần E6 - Quản lý kho thấp thứ 2 chỉ đạt 61% do các lý
do sau: không cập nhật ngay các giao nhận vắc xin trong ngày vào sổ, không có
sổ sách quản lý dung môi, không có mức dự trữ tối đa, tổi thiểu và lượng vắc xin
có trong kho cũng không nằm trong lượng khuyến cáo tối đa, tối thiểu của
EVM. Trong năm 2011, có những tháng kho miền Nam không có đủ vắc xin cấp
cho các tỉnh do kho Quốc gia không cung cấp đủ và kịp thời vắc xin. Một vấn đề
nữa của kho miền Nam đó là việc sắp xếp vắc xin còn chưa đúng, vắc xin sắp
xếp không theo hạn sử dụng, các thùng vắc xin đã mở vẫn để cùng với các thùng
vắc xin còn nguyên khiến việc kiểm kê khó khăn. Tại kho khô, vật tư tiêm
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chủng sắp xếp quá sát nhau và không để trên giá theo đúng quy định. Về phần
E8 - Quản lý vắc xin, kho miền Nam không tính hao phí vắc xin cho từng loại
(chỉ tính cho viêm não Nhật Bản) và việc áp dụng công thức để dự trù vắc xin
chưa chính xác.

Biểu đồ 11: Đánh giá 9 tiêu chuẩn kho miền Nam

Xét 7 hạng mục của kho miền Nam, chỉ có hạng mục quản lý không đạt mục
tiêu 80%, chỉ đạt 66% do các lý do đã kể đến ở phần trên (năm 2009 có 5 hạng
mục không đạt 80%, trừ hạng mục khả năng bảo quản và thiết bị).

Biểu đồ 12: Đánh giá 7 hạng mục kho miền Nam
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Bảng 16:Điểm đánh giá cho kho miền Nam

Tiêu chuẩn Hạng mục

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 B C E M R T V

Mục tiêu % 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Kho miền
Nam %

91% 41% 100% 87% 85% 61% 83% 74% 85% 87% 100% 88% 66% 85% 94% 86%

4.3 Các kho tuyến tỉnh

Xét 8 tiêu chuẩn (hoạt động nhận vắc xin từ nhà cung cấp không thực hiện
tại các tuyến tỉnh, huyện, xã do vậy không đánh giá tiêu chuẩn E1 tại các tuyến
này) của 12 tỉnh đánh giá, chỉ có tiêu chuẩn E7 phân phối không đạt mục tiêu
80% do một số tỉnh còn chưa có lịch phân phối cho các huyện, một số tỉnh
không có báo cáo theo dõi lịch phân phối và thực tế phân phối. Một số tỉnh khác
không có kế hoạch ứng phó với các trường hợp khẩn cấp trong phân phối, đa số
các tỉnh khi phân phối đều có chuyên trách tiêm chủng đi cùng nên lái xe thường
không biết cách khắc phục sự cố khi gặp vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến vắc
xin, một số tỉnh không vận chuyển vắc xin (khu vực đưa xuống, huyện lên nhận)
do vậy cũng không xây dựng kế hoạch ứng phó với các trường hợp khẩn cấp
này. Hầu hết các tỉnh sử dụng phiếu xuất kho theo mẫu của phòng Kế toán khi
giao nhận vắc xin do đó không quản lý được số lô, hạn dùng hay tình trạng nhiệt
độ/VVM của các vắc xin mà mình giao nhận mà chỉ quản lý được số lượng các
vắc xin. Năm 2009 các kho tuyến tỉnh không có tiêu chuẩn nào đạt mục tiêu
80%.
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Biểu đồ 13: Đánh giá 8 tiêu chuẩn 12 kho tuyến tỉnh

Xét 7 hạng mục, các kho tuyến tỉnh có 2 hạng mục thiết bị và phương tiện
không đạt mục tiêu 80% (năm 2009 có 6 hạng mục không đạt mục tiêu 80%, chỉ
có hạng mục tập huấn đạt trên 80%7). 9 tỉnh có vận chuyển vắc xin sử dụng ôtô
của Trung tâm. Các Trung tâm YTDP đều tạo mọi thuận lợi để chuyên trách
TCMR có thể nhận và phân phối vắc xin kịp thời do vậy rất hạn chế xảy ra các
trường hợp không có phương tiện để nhận, cấp vắc xin trong TCMR.

Về hạng mục thiết bị, hầu hết các tỉnh đều có tủ lạnh, tủ đá đạt tiêu chuẩn kỹ
thuật của WHO, tuy nhiên, các tủ lạnh, tủ đá không có thiết bị ghi nhiệt độ liên
tục, các tủ lạnh không có chỉ thị đông băng để cùng vắc xin nhạy cảm đông băng
mà chỉ có nhiệt kế để cùng vắc xin và cán bộ kho hay chuyên trách tiêm chủng
theo dõi nhiệt độ các tủ lạnh, tủ đá 2 lần/ngày và 7 ngày trong tuần. Các tủ lạnh,
tủ đá cũng không có sổ ghi nhật ký máy dù các thiết bị được bảo dưỡng định kỳ.

Biểu đồ 14: Đánh giá 7 hạng mục 12 kho tuyến tỉnh

4.4 Các kho tuyến huyện

Xét 8 tiêu chuẩn (từ E2-E9), có 1 tiêu chuẩn E8 - Quản lý vắc xin không đạt
mục tiêu 80% (năm 2009 có 6 tiêu chuẩn không đạt 80%, hai tiêu chuẩn đạt mục
tiêu là E3-khả năng bảo quản và E5-bảo dưỡng7). Tiêu chuẩn E8 đánh giá về khả
năng quản lý vắc xin của cán bộ kho, cán bộ chuyên trách tiêm chủng bao gồm
những câu hỏi về nghiệm pháp lắc, chỉ thị nhiệt độ lọ vắc xin (VVM), tính hao
phí vắc xin… Tại một số tỉnh do cán bộ kho mới hoặc chưa được tập huấn về
quản lý vắc xin do vậy các kiến thức về vắc xin chưa đầy đủ.
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Biểu đồ 15: Đánh giá 8 tiêu chuẩn của 24 huyện

Xét 7 hạng mục, hạng mục về phương tiện chỉ đạt 53% do 10/24 huyện
không vận chuyển vắc xin. Hàng tháng tỉnh chuyển vắc xin tới cho huyện và các
xã sẽ lên huyện nhận vắc xin. Một số huyện tuy có vận chuyển vắc xin nhưng sử
dụng các phương tiện như xe máy của cá nhân hay xe khách do vậy các chỉ tiêu
đánh giá về phương tiện không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu. Năm 2009, các kho
tuyến huyện có 4 tiêu chuẩn không đạt mục tiêu 80%.

Biểu đồ 16: Đánh giá 7 hạng mục của 24 huyện



47

4.5 Các trạm y tế xã

Tuyến xã là tuyến cung cấp dịch vụ tiêm chủng, do vậy tại tuyến này không
đánh giá hai tiêu chuẩn E1- nhận vắc xin từ nhà cung cấp, E9- thông tin, hỗ trợ
và một hạng mục phương tiện vận chuyển.

Dưới đây là biểu đồ 7 tiêu chuẩn và 6 hạng mục của 48 kho tuyến xã.

Biểu đồ 17: Đánh giá 7 tiêu chuẩn của 48 kho tuyến xã

Biểu đồ 18: Đánh giá 6 hạng mục của 48 kho tuyến xã
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Các xã có tủ lạnh

Xét 7 tiêu chuẩn, các xã có tủ lạnh có 1 tiêu chuẩn E5 - Bảo dưỡng không đạt
mục tiêu 80% (năm 2009, 6/7 tiêu chuẩn không đạt mục tiêu 80%7). Đối với các
xã có tủ lạnh, tiêu chuẩn này đánh giá chỉ tiêu về bảo dưỡng nhà kho của Trạm y
tế và chỉ tiêu về bảo dưỡng hệ thống dây chuyền lạnh. Hiện nay, tất cả hệ thống
dây chuyền lạnh sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng đều được bảo
dưỡng định kỳ bởi công ty Mediconsult (ngoại trừ tủ lạnh dân dụng, các trạm y
tế tự thuê bảo dưỡng), tuy nhiên các xã không lưu lại biên bản bảo dưỡng của
công ty. Về bảo dưỡng, tu sửa cho nhà kho của trạm y tế, các xã có tủ lạnh
thường không có kế hoạch và sau khi sửa chữa không lưu lại biên bản bàn giao
hay nghiệm thu.

Biểu đồ 19: Đánh giá 7 tiêu chuẩn của 27 kho tuyến xã có tủ lạnh

Xét 6 hạng mục, có 2 hạng mục không đạt mục tiêu 80% là hạng mục quản
lý (77%) và sửa chữa/bảo dưỡng (68%) (năm 2009, 4/6 hạng mục không đạt
80%7).
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Biểu đồ 20: Đánh giá 6 hạng mục của 27 kho tuyến xã có tủ lạnh

Các xã không có tủ lạnh

Xét 7 tiêu chuẩn, các xã không có tủ lạnh có 2 tiêu chuẩn E5 - Bảo dưỡng và
E6 - Quản lý kho không đạt mục tiêu 80%. Tiêu chuẩn E5 bảo dưỡng chỉ đánh
giá chỉ tiêu về bảo dưỡng, tu sửa tòa nhà trạm y tế, tiêu chuẩn này đạt 67% phần
lớn do các trạm y tế xã thường không có kế hoạch bảo dưỡng, tu sửa trạm y tế,
nếu có kế hoạch thì sau khi sửa chữa cũng không lưu lại biên bản bàn giao hay
nghiệm thu. Tiêu chuẩn E6 quản lý kho đạt 79% do một vài xã không quản lý về
dung môi hoặc không quản lý đầy đủ các thông tin về vắc xin, dung môi theo
yêu cầu, thiếu vắc xin chủ yếu do tuyến trên không cung cấp đủ vắc xin theo dự
trù và hầu hết các xã đánh giá không hủy vắc xin nguyên lọ nên không thực hiện
việc xem xét các báo cáo hủy vắc xin 2 lần/năm.
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Biểu đồ 21: Đánh giá 7 tiêu chuẩn của 21 kho tuyến xã không có tủ lạnh

Xét 6 hạng mục, các xã không có tủ lạnh có 2 hạng mục không đạt mục tiêu
80%, đó là hạng mục quản lý (79%) và hạng mục sửa chữa/bảo dưỡng (67%).

Biểu đồ 22: Đánh giá 6 hạng mục của 21 kho tuyến xã không có tủ lạnh
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5. PHÂN TÍCH CHI TIẾT VÀ KẾT LUẬN

5.1 Tiêu chuẩn E1 nhận vắc xin:

Nhận vắc xin từ nhà sản xuất trong nước, nhập vắc xin qua UNICEF và
không qua UNICEF cần được theo dõi, báo cáo chặt chẽ. Đây là điểm quan
trọng nhất đảm bảo về pháp lý vắc xin đã được chuyển an toàn từ nhà sản xuất
tới TCMR. Báo cáo nhận vắc xin gồm 7 phần theo như mẫu của UNICEF chưa
được áp dụng cho tất cả các chuyến nhận từ nhà sản xuất.

Tiêu chuẩn E1 nhận vắc xin chỉ đánh giá tại kho tuyến quốc gia/khu vực.
Hiện tại kho khu vực miền Bắc và Tây Nguyên không gửi lại báo cáo nhận vắc
xin cho TCMR quốc gia. Do không làm báo cáo nên tại hai kho miền Bắc và
Tây Nguyên, các giấy tờ liên quan đến vắc xin không đầy đủ, cụ thể là không có
đầy đủ giấy chứng nhận xuất xưởng cho các lô vắc xin đã nhận.

5.1.1 Kết luận về thủ tục nhận vắc xin

Cần thực hiện theo Quy trình chuẩn nhận vắc xin để đảm bảo Báo cáo nhận
vắc xin gồm 7 phần như mẫu của UNICEF hoặc nguyên mẫu của UNICEF được
sử dụng thường xuyên trong tất cả các lần nhận vắc xin. Giấy chứng nhận xuất
xưởng là thành phần không thể thiếu trong hồ sơ của mỗi chuyến hàng. Ngoại
trừ trường hợp nhận vắc xin từ Vabiotech tới Kho quốc gia, các chuyến vắc xin
cần phải có thiết bị theo dõi nhiệt độ liên tục hoặc ít nhất có sử dụng Q – Tag.
Đây là cách duy nhất có hiệu quả đảm bảo vắc xin được bảo quản nhiệt độ an
toàn trong quá trình vận chuyển.

5.2 Tiêu chuẩn E2 theo dõi nhiệt độ

5.2.1 Các kho tuyến quốc gia, khu vực:

Tiêu chuẩn này đánh giá đầy đủ các yếu tố liên quan đến theo dõi nhiệt độ.
Hiện nay, các buồng lạnh của kho Tây Nguyên và miền Nam không có thiết bị
ghi nhiệt độ liên tục, chỉ có bản ghi chép nhiệt độ 2 lần 1 ngày. Buồng lạnh âm
tại kho Tây Nguyên đang hỏng do vậy tại kho Tây Nguyên, vắc xin OPV được
bảo quản trong tủ đá.

Các cán bộ quản lý kho tại các tuyến quốc gia/khu vực nắm được nhiệt độ
bảo quản các loại vắc xin và nêu được các vắc xin nhạy cảm với nhiệt độ cao
hay nhiệt độ đông băng.
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5.2.2 Các kho tuyến tỉnh, huyện, xã

Các kho tuyến tỉnh, huyện và các xã có tủ lạnh cũng không có thiết bị ghi
nhiệt độ liên tục, chỉ có bản ghi chép nhiệt độ 2 lần 1 ngày. Hầu hết tại các
tuyến, cán bộ kho đều nắm được về nhiệt độ bảo quản các loại vắc xin và được
tập huấn về bảo quản vắc xin.

Bộ câu hỏi EVM yêu cầu các bản theo dõi nhiệt độ cần được xem xét lại
hàng tháng để có thể phát hiện các xu hướng thay đổi nhiệt độ và có hành động
đáp ứng phù hợp. Hoạt động này được thực hiện hiệu quả hơn nếu không chỉ sử
dụng bảng theo dõi nhiệt độ mà còn sử dụng các thiết bị ghi nhiệt độ liên tục.

5.3 Tiêu chuẩn E3 khả năng bảo quản

5.3.1 Các kho tuyến quốc gia/khu vực

Các kho quốc gia/khu vực đều bảo quản vắc xin trong buồng lạnh, ngoại trừ
kho Tây Nguyên do buồng lạnh âm hỏng và có số lượng vắc xin OPV không
nhiều nên bảo quản vắc xin OPV trong tủ đá. Các kho quốc gia/khu vực đều có
điểm đạt trên 80% trong tiêu chuẩn này.

Biểu đồ 23: Khả năng bảo quản vắc xin ở 2-8 độ C các kho Quốc gia và Khu vực
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Biểu đồ 24: Khả năng bảo quản vắc xin ở - 15 đến - 25 độ C các kho Quốc gia và Khu
vực

5.3.2 Các kho tuyến tỉnh

Hầu hết các đơn vị đánh giá đều đạt trên 80% ngoại trừ Hải Phòng, Đăk
Nông. Đắc Nông không bảo quản vắc xin OPV trong tủ đá và không có địa chỉ
liên hệ trong trường hợp khẩn cấp. Tại Hải Phòng, khi so sánh khả năng vận
chuyển tối đa tại tỉnh và số liệu về lần cấp phát vắc xin nhiều nhất trong năm thì
không đủ dung tích bảo quản để vận chuyển. Tuy nhiên, việc vận chuyển, cấp
phát vắc xin tại tỉnh này không chỉ sử dụng các hòm lạnh, phích vắc xin sẵn có
tại tỉnh mà còn huy động được từ tuyến huyện do đó việc cấp phát vắc xin
không bị ảnh hưởng.

Biểu đồ 25: Khả năng bảo quản vắc xin ở 2-8 độ C của 12 kho tuyến tỉnh
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Biểu đồ 25b: Khả năng bảo quản vắc xin ở -15 đến -25 độ C của 12 kho tuyến tỉnh

5.3.3 Các kho tuyến huyện

Có 2/24 huyện không đạt mục tiêu 80% cho tiêu chuẩn này là Văn Lãng
(Lạng Sơn) và Tiên Phước (Quảng Nam) nhưng không phải do khả năng bảo
quản không đủ mà do tại 2 huyện này không có kế hoạch ứng phó với các
trường hợp khẩn cấp như mất điện, lũ lụt…

5.3.4 Các trạm y tế xã

Trong 48 xã đánh giá, có 2 xã là Văn Thụ và Tân Mỹ (Văn Lãng- Lạng Sơn)
không đạt mục tiêu trong tiêu chuẩn này và cũng giống 2 huyện kể trên, vấn đề
tồn tại ở 2 xã này không phải là khả năng bảo quản mà do 2 xã này không có
bản kế hoạch hướng dẫn cách giải quyết với các sự cố khẩn cấp như mất điện, lũ
lụt…

5.4 Tiêu chuẩn E4 nhà kho, thiết bị, vận chuyển

Tiêu chuẩn E4 đánh giá về nhà kho của đơn vị, các yếu tố liên quan đến dây
chuyền lạnh như dây chuyền lạnh có đạt tiêu chuẩn của WHO không hay có máy
phát điện và ổn áp gắn với hệ thống dây chuyền lạnh đối với các đơn vị có
nguồn điện không ổn định không…

Hiện nay nguồn điện cung cấp cho các cơ sở y tế hầu như là nguồn điện ưu
tiên và gần như tất cả các cơ sở đều được trang bị máy phát điện. Tuy nhiên các
máy phát điện này đều không cài đặt ở chế độ tự khởi động mà phải có người
bật khi mất điện.
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Các tủ lạnh chuyên dụng hầu như đều có ổn áp đi kèm, ngoài ra các đơn vị
đều có một ổn áp tổng cho tất cả các thiết bị điện sử dụng tại cơ sở do vậy đa số
các đơn vị đều đạt điểm tối đa trong những câu hỏi ở phần này.

5.4.1 Các kho tuyến quốc gia/khu vực

Trong 5 kho quốc gia/khu vực có kho Tây Nguyên chỉ đạt 77% do những
nguyên nhân đã kể đến ở phần trên. Ngoại trừ kho quốc gia và miền Bắc, 3 kho
còn lại không có thiết bị ghi nhiệt độ liên tục tại các buồng lạnh. Một vấn đề tồn
tại ở các kho tuyến quốc gia/khu vực là không có khu vực đóng gói, thường là
khu vực trống trong kho, đôi khi với số lượng lớn sẽ đóng gói ngoài trời, điều
này không đảm bảo các tiêu chí về khu vực đóng gói như EVM yêu cầu: nhiệt
độ khu vực đóng gói luôn duy trì trong khoảng từ 15-25°C và không bị ánh nắng
trực tiếp chiếu vào. Ngoài ra, tại các kho tuyến quốc gia/khu vực, văn phòng thủ
kho thường nằm ở tòa nhà khác, cách xa kho lạnh, trong khi đó, thiết bị báo
động về nhiệt độ thường kêu rất nhỏ và một số kho lạnh không có thiết bị ghi
nhiệt độ liên tục, do vậy không đảm bảo việc theo dõi thường xuyên đối với vắc
xin và xử trí nếu có sự cố xảy ra.

5.4.2 Các kho tuyến tỉnh

Có 4/12 tỉnh đánh giá không đạt mục tiêu 80% trong tiêu chuẩn này. Tiêu
chuẩn đối với các tủ lạnh, tủ đá là phải có thiết bị ghi nhiệt độ liên tục hoặc chỉ
thị đông băng (đối với tủ lạnh), tuy nhiên hiện nay chỉ thị đông băng tại các cơ
sở đều đã hết hạn sử dụng và các tủ lạnh, tủ đá đều không có thiết bị ghi nhiệt độ
liên tục mà chỉ có nhiệt kế để cùng vắc xin.

5.4.3 Các kho tuyến huyện

Trong 24 huyện đánh giá có 5 huyện không đạt mục tiêu 80%. Vấn đề chủ
yếu của các huyện là phương tiện vận chuyển không thuộc quản lý của tiêm
chủng do vậy cán bộ tiêm chủng không kiểm soát được về tình trạng phương
tiện cũng như các chế độ bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện đó.

5.4.4 Các trạm y tế xã

Có 5/48 xã không đạt mục tiêu 80% trong tiêu chuẩn này, trong đó có 4 xã
bảo quản vắc xin thường xuyên. Lý do chủ yếu là do các tủ lạnh không có thiết
bị ghi nhiệt độ liên tục.
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5.4.5 Kết luận về nhà kho, thiết bị và vận chuyển

Cần sử dụng thiết bị ghi nhiệt độ liên tục tại các tuyến quốc gia, khu vực,
xem xét sử dụng thiết bị này đối với các tủ lạnh, tủ đá tại tuyến dưới. Tuyến
dưới nên sử dụng chỉ thị đông băng điện tử.

5.5 Tiêu chuẩn E5 bảo dưỡng

5.5.1 Bảo dưỡng hệ thống dây chuyền lạnh

Đối với việc bảo dưỡng hệ thống dây chuyền lạnh, hiện nay, các tủ lạnh
trong chương trình tiêm chủng mở rộng tài trợ bởi chính phủ Luxembourg được
bảo dưỡng và sửa chữa định kỳ bởi công ty Mediconsult và có biên bản sau mỗi
lần bảo dưỡng. Vấn đề bảo dưỡng các buồng lạnh đối với tuyến quốc gia/khu
vực và các tủ lạnh không do chính phủ Luxembourg tài trợ thuộc quản lý của
đơn vị.

5.5.2 Bảo dưỡng phương tiện

Tiêu chuẩn E5 bảo dưỡng sẽ đánh giá về kế hoạch cũng như quá trình thực
hiện bảo dưỡng trong năm 2011 tại các cơ sở y tế về các nội dung như nhà kho
của cơ sở y tế, hệ thống dây chuyền lạnh, phương tiện vận chuyển… Hiện nay,
đối với các tuyến, việc thực hiện bảo dưỡng các phương tiện không thuộc chức
năng của tiêm chủng mở rộng. Ngoại trừ xe lạnh của các kho quốc gia/khu vực,
phương tiện vận chuyển ở các tuyến khác không dành riêng để vận chuyển vắc
xin, vật tư cho tiêm chủng, do vậy việc điều phối hay quản lý phương tiện không
được thuận lợi. Ở tuyến huyện, xã, đặc biệt là tuyến xã, cán bộ y tế thường sử
dụng phích vắc xin và đi xe máy của cá nhân hoặc xe khách để nhận vắc xin.
Mặc dù các phương tiện vận chuyển luôn đảm bảo hoạt động để vận chuyển vắc
xin kịp thời nhưng việc bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện không đạt yêu cầu
theo như EVM khuyến cáo.

5.5.3 Bảo dưỡng nhà kho

Đối với tuyến xã, các câu hỏi về bảo dưỡng, tu sửa nhà kho của trạm y tế bị
mất điểm rất nhiều do không có kế hoạch cho việc tu sửa hàng năm cũng như
không có biên bản nghiệm thu sau khi tu sửa.
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5.5.4 Kết luận về bảo dưỡng

Kế hoạch bảo dưỡng dự phòng cần được duy trì tại tất cả các tuyến. Cần duy
trì hệ thống báo cáo và bảo dưỡng dây chuyền lạnh đảm bảo thiết bị được bảo
dưỡng định kỳ và được sửa chữa kịp thời khi gặp sự cố.

5.6 Tiêu chuẩn E6 quản lý kho

5.6.1 Quản lý sổ sách

Phần E6 quản lý kho bao gồm những thông tin liên quan đến quản lý xuất
nhập vắc xin, ghi chép sổ sách, sắp xếp kho và quy trình hủy vắc xin an toàn. Có
2/4 kho khu vực, 3/12 kho tuyến tỉnh, 7/24 kho tuyến huyện và 20/48 kho tuyến
xã không đạt mục tiêu 80% trong tiêu chuẩn này.

Một số đơn vị đánh giá không quản lý dung môi, chỉ quản lý vắc xin hoặc
không quản lý đầy đủ các thông tin về vắc xin và dung môi như chỉ quản lý số
lượng và hạn dùng, không quản lý số lô, hãng sản xuất. Đặc biệt đa số các đơn
vị không ghi chép lại về chỉ thị nhiệt độ lọ vắc xin đối với các vắc xin có chỉ thị
nhiệt độ như vắc xin 5 trong 1, vắc xin Sởi (Pháp) khi nhận và xuất vắc xin. Do
không ghi chép về dung môi nên tại các cơ sở này câu hỏi về đối chiếu số lượng
dung môi đều không đạt điểm tối đa, tuy nhiên đại đa số các cơ sở số lượng vắc
xin giữa sổ và đếm thực tế khớp nhau và khớp với số lượng dung môi đếm thực
tế.

Một vấn đề nữa tại các đơn vị đánh giá là không có các quy định về mức dự
trữ kho và trong năm 2011 có những đợt hết vắc xin do đó không cung cấp đủ
cho tuyến dưới hoặc không đủ để sử dụng (đối với tuyến xã).

Do nhiều đơn vị trong đánh giá lần này không hủy vắc xin nguyên lọ do vậy
những câu hỏi về quy trình hủy vắc xin hay báo cáo hủy vắc xin rất khó khai
thác, hầu hết các câu trả lời nhận được là tại cơ sở chưa bao giờ hủy vắc xin nên
không có biên bản hủy vắc xin lưu giữ cũng không có báo cáo hủy vắc xin để
theo dõi hay xem xét 1 năm 2 lần.

5.6.2 Quản lý giao nhận vắc xin

Về việc giao nhận vắc xin, các đơn vị đánh giá đều có hóa đơn xuất kho cho
mỗi lần giao nhận vắc xin, có những đơn vị chỉ sử dụng hóa đơn của phòng kế
toán như vậy sẽ chỉ theo dõi được về số lượng mà không quản lý được số lô, hạn
dùng của vắc xin, dung môi xuất đi và không đánh giá được tình trạng vắc xin
khi giao nhận. Một số đơn vị tự tạo một mẫu hóa đơn giao nhận để theo dõi đầy
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đủ các thông tin về vắc xin khi giao nhận. Tuy nhiên việc này dẫn tới lượng sổ
sách giấy tờ phải hoàn thành và lưu giữ là khá lớn.

5.6.3 Kiêm kê vắc xin

Về vấn đề kiêm kê vắc xin, đối với các tuyến tỉnh, huyện, xã, do nhận vắc
xin 1-2 tháng/lần nên sau mỗi lần xuất vắc xin các cán bộ quản lý kho lại kiểm
kê kho 1 lần, tuy nhiên trong các kho tuyến quốc gia/khu vực, chỉ có kho Tây
Nguyên kiểm kê kho sau mỗi lần xuất kho, các kho còn lại chỉ kiểm kê 1 năm 1
lần.

5.6.4 Kết luận về quản lý kho vắc xin

Cần quản lý kho theo hạn mức dự trữ an toàn, tối đa, tối thiểu. Điều này hết
sức quan trọng nhằm tránh được việc hết vắc xin hoặc tồn vắc xin quá nhiều tại
các tuyến.

5.7 Tiêu chuẩn E7 phân phối

5.7.1 Các kho tuyến quốc gia/khu vực

Đối với các tuyến quốc gia/khu vực, tiêu chuẩn này đánh giá về việc lập kế
hoạch phân phối và theo dõi vắc xin trong quá trình vận chuyển. Không có kho
quốc gia, khu vực nào đạt dưới 80% trong tiêu chuẩn này.

5.7.2 Các kho tuyến tỉnh

Có 5/12 tỉnh không đạt mục tiêu 80% tại tiêu chuẩn này. Các tỉnh không đạt
mục tiêu chủ yếu do không có kế hoạch ứng phó trong quá trình vận chuyển và
người lái xe không biết cách xử trí trong các trường hợp khẩn cấp, tuy nhiên,
không bao giờ người lái xe đi một mình để vận chuyển vắc xin, bao giờ cũng có
cán bộ chuyên trách tiêm chủng đi cùng.

5.7.3 Các kho tuyến huyện

Trong 24 huyện đánh giá, có 6 huyện không đạt mục tiêu là do các huyện
này không có lịch phân phối cho tuyến xã.

5.7.4 Các trạm y tế xã

Đối với tuyến xã, tiêu chuẩn này chỉ đánh giá về việc theo dõi vắc xin trong
quá trình vận chuyển. Chỉ có 1 xã không đạt mục tiêu 80% do không đóng gói
vắc xin vào phích vắc xin theo hướng dẫn.



59

5.7.5 Kết luận về phân phối vắc xin

Cần có lịch phân phối và theo dõi quá trình phân phối vắc xin tại các tuyến.
Nên có kế hoạch tập huấn cho lái xe vận chuyển vắc xin trong việc xử trí các
trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra trong vận chuyển ngay cả khi luôn có chuyên
trách tiêm chủng đi cùng.

5.8 Tiêu chuẩn E8 quản lý vắc xin

Tiêu chuẩn này đánh giá kiến thức của cán bộ kho và chuyên trách tiêm
chủng về vắc xin như nghiệm pháp lắc, chỉ thị nhiệt độ lọ vắc xin, tính hao phí
vắc xin… Đối với tuyến xã là điểm cung cấp dịch vụ, tiêu chuẩn này còn đánh
giá kiến thức về sử dụng vắc xin trong buổi tiêm chủng.

5.8.1 Các kho tuyến quốc gia/khu vực

Có 2/5 kho tuyến quốc gia/khu vực không đạt mục tiêu 80%. Những thiếu
sót chủ yếu trong tiêu chuẩn này là nghiệm pháp lắc và tính hao phí vắc xin. Tại
khu vực miền Trung, cán bộ coi kho chưa nêu được chính xác khi nào và cách
thực hiện nghiệm pháp lắc. Khu vực miền Nam chỉ tính hao phí đối với vắc xin
viêm não Nhật Bản còn các vắc xin khác không tính hao phí.

5.8.2 Các kho tuyến tỉnh

5/12 kho tuyến tỉnh không đạt 80% trong tiêu chuẩn này. Tỉnh Phú Thọ, cán
bộ kho không nêu được nghiệm pháp lắc, 4 tỉnh còn lại không tính hao phí cho
từng loại vắc xin tại địa phương.

5.8.3 Các kho tuyến huyện

Trong 24 huyện đánh giá có 11 huyện không đạt 80%, trong đó 6 huyện cán
bộ kho không nêu được nghiệm pháp lắc và 5 huyện không tính hao phí vắc xin
tại địa phương.

5.8.4 Các trạm y tế xã

Có 9/48 xã không đạt mục tiêu đối với tiêu chuẩn này, trong đó 3 xã không
có tủ lạnh và 6 xã có tủ lạnh. Các xã này đều không tính hao phí vắc xin tại địa
phương. Trong 9 xã không đạt mục tiêu có 4 xã Văn Thụ và Tân Mỹ (Văn Lãng-
Lạng Sơn), Đồng Đăng (Cao Lộc- Lạng Sơn) và Thạnh An (Vĩnh Thạnh- Cần
Thơ), cán bộ chuyên trách không nêu được nghiệm pháp lắc.
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5.8.5 Kết luận về quản lý vắc xin

Kiến thức cán bộ quản lý kho về nghiệm pháp lắc, sử dụng VVM rất cần
được bổ sung. Báo cáo hao phí vắc xin có ở trong mẫu báo cáo chính thức tại tất
cả các tuyến. Tuy nhiên tại một số địa phương, hao phí vắc xin không được tính
toán. Giám sát hỗ trợ được thực hiện thường xuyên ở các tuyến.

5.9 Thông tin và hỗ trợ

Đối với tuyến quốc gia/khu vực, tiêu chuẩn E9 thông tin và hỗ trợ đánh giá
về các tài liệu hỗ trợ, phương pháp tính nhu cầu vắc xin, BKT, HAT và các dịch
vụ được thuê ngoài tại cơ sở. Đối với tuyến tỉnh, huyện, tiêu chuẩn này đánh giá
về việc có hay không có tài liệu về quy trình thực hành chuẩn và phương pháp
áp dụng để ước tính nhu cầu vắc xin, BKT và HAT. Tiêu chuẩn này không sử
dụng đánh giá tại kho tuyến xã.

5.9.1 Các kho tuyến quốc gia/khu vực

Các kho tuyến quốc gia/khu vực đều đạt mục tiêu trên 80% trong tiêu chuẩn
này.

5.9.2 Các kho tuyến tỉnh

Có 2/12 tỉnh không đạt mục tiêu 80%. Cả 2 tỉnh đều không có quy trình thực
hành chuẩn. Hưng Yên không sử dụng tỷ lệ bao phủ và hao phí vắc xin để tính
toán dự trù vắc xin còn Lạng Sơn không có phương pháp chuẩn để dự trù vắc
xin hàng năm.

5.9.3 Các kho tuyến huyện

Trong 24 huyện đánh giá có 7 huyện không đạt mục tiêu đối với tiêu chuẩn
này. Các vấn đề chủ yếu tồn tại là không có quy trình thực hành chuẩn và không
áp dụng phương pháp chuẩn đề tính toán dự trù vắc xin hàng năm.

5.9.4 Kết luận về thông tin và hỗ trợ

Tài liệu và thực hành hỗ trợ được thực hiện tốt. Cần giám sát hỗ trợ thực
hiện các quy trình thực hành chuẩn về quản lý vắc xin.
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6. KHUYẾN NGHỊ

Những khuyến nghị chi tiết trong phần này được sắp xếp theo từng tuyến
cung ứng vắc xin. Phần “Khuyến nghị chung” là tổng hợp những khuyến
nghị áp dụng cho tất cả các tuyến, khuyến nghị cụ thể sẽ được trình bày theo
từng tuyến.

6.1 Khuyến nghị chung

Những điểm chung

Củng cố các thế mạnh chuyên môn hiện tại – Xem xét, đánh giá kiến thức và
quy trình thực hiện tại các kho bảo quản vắc xin có hiệu quả, sử dụng những
điểm tích cực tại những kho này làm cơ sở cho việc cải thiện hệ thống một
cách rộng rãi.

Sử dụng EVM như một công cụ giám sát: Xem xét việc áp dụng EVM như
một công cụ giám sát thường xuyên. Sử dụng EVM để theo dõi và kiểm tra
những cải thiện dựa vào những kết quả thu nhận được.

E1: Nhận vắc xin – Các kho tuyến quốc gia và khu vực

 Tăng cường theo dõi và báo cáo về các vắc xin nhận từ trong nước hay
nước ngoài bằng cách hoàn thiện các báo cáo cho từng lần nhận vắc xin.

E2: Theo dõi nhiệt độ

 Trang bị thiết bị ghi nhiệt độ liên tục cho các buồng lạnh, tủ lạnh, tủ đá,
đặc biệt đối với các buồng lạnh.

 Trang bị chỉ thị đông băng cho các tuyến sử dụng trong bảo quản và vận
chuyển.

 Đánh giá quá trình thay đổi nhiệt độ (bảng theo dõi nhiệt độ) của các thiết
bị làm lạnh một tháng một lần và xử trí của cán bộ khi các thiết bị gặp sự
cố nhằm theo dõi hoạt động của các thiết bị cũng như đánh giá khả năng
ứng phó với các trường hợp khẩn cấp của các cán bộ. Sau khi đánh giá
cần lưu giữ bản báo cáo đánh giá này 3 năm.

 Tất cả các buồng lạnh âm và dương nên có bản đồ nhiệt độ để đảm bảo
rằng vắc xin được bảo quản ở điều kiện nhiệt độ thích hợp. Việc xây dựng
bản đồ nhiệt độ cần phải được tiến hành lại khi thay thế thiết bị lạnh hoặc
thay đổi vị trí các giá để vắc xin.
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E3: Khả năng bảo quản

 Thống nhất và đưa ra quy định về việc áp dụng bảo quản vắc xin OPV ở
nhiệt độ từ -15°C đến -25°C đối với tuyến tỉnh (quyết định 23/BYT là đến
tuyến huyện).

 Để đảm bảo các kế hoạch ứng phó với trường hợp bất thường phát huy
hiệu quả, hàng năm cần có các diễn tập đối với kế hoạch này.

 Ước tính khả năng bảo quản của các kho khô. Duy trì và cập nhật về khả
năng bảo quản như một phần của quá trình kiểm kê dây chuyền lạnh.

E4: Nhà kho, thiết bị và vận chuyển

 Nhà kho của kho quốc gia và kho miền Bắc hiện tại không có khu vực
đóng gói vắc xin. Các giải pháp ngắn hạn đối với vấn đề khu vực đóng gói
có thể là làm mái che cố định phía ngoài kho hoặc dựng lều bạt tạm thời
tại thời điểm giao hàng và  thu lại sau khi nhận hoặc xuất vắc xin.

 Cần có kế hoạch dài hạn trong việc thuê kho khô bảo quản vật tư tiêm
chủng.

 Phòng làm việc của cán bộ kho tại các tuyến quốc gia/khu vực và một vài
kho tuyến dưới cách xa kho lạnh và không gần khu vực đóng gói. Tình
trạng này cần được thay đổi tùy hoàn cảnh và kế hoạch từng đơn vị.

 Cân nhắc đưa vào sử dụng các thiết bị theo dõi nhiệt độ liên tục cho tất cả
các tủ lạnh chứa vắc xin ở tuyến tỉnh và huyện. Cung cấp thiết bị ghi chép
nhiệt độ liên tục cho các xe lạnh hiện có. Thông tin từ thiết bị ghi chép
nhiệt độ liên tục sau mỗi chuyến vận chuyển vắc xin cần được tải về máy
tính và in ra để lưu giữ (tối thiểu trong vòng 3 năm).Tại những nơi cần sử
dụng máy phát điện, các máy phát điện này nên là loại tự động khởi động
khi mất điện.

E5: Bảo dưỡng

 Đảm bảo kho các tuyến có đầy đủ và đảm bảo chất lượng kế hoạch bảo
dưỡng dự phòng đối với nhà kho, thiết bị, phương tiện vận chuyển.

 Có kế hoạch sửa chữa nhanh chóng các thiết bị dây chuyền lạnh tại tất cả
các tuyến.

E6: Quản lý kho

 Quy định và giám sát việc theo dõi, quản lý dung môi trong sổ sách như
vắc xin đối với tất cả các tuyến.



63

 Quy định và giám sát việc kiểm tra, ghi chép tình trạng VVM (đối với các
vắc xin có VVM) khi nhận và xuất vắc xin.

 Quy định và phổ biến mẫu phiếu giao nhận vắc xin đối với tất cả các
tuyến bao gồm các yêu cầu cần kiểm tra, ghi chép về vắc xin và dung môi,
tình trạng nhiệt độ/chỉ thị nhiệt độ, thời gian khi giao nhận.

 Tiến hành kiểm kê và làm báo cáo kiểm kê 4 lần/năm đối với tuyến quốc
gia/khu vực và sau mỗi lần nhận/xuất vắc xin đối với các kho tuyến dưới.

 Thiết lập mức dự trữ tối đa và mức dự trữ an toàn cho mỗi loại vắc xin ở
từng kho vắc xin. Thực hiện các thủ tục về quản lý mua sắm và phân phối
vắc xin đảm bảo các mức bảo quản luôn luôn nằm trong giới hạn cho
phép.

 Đảm bảo tất cả các cán bộ kho vắc xin được tập huấn về thực hành quản
lý kho tốt.

 Phổ biến rộng rãi các quy trình thực hành chuẩn (SOP) tại tất cả các tuyến
để các cán bộ nắm được và thực hiện được theo các hướng dẫn cụ thể và
rõ ràng.

 Ghi chép và quản lý riêng đối với vắc xin bị hỏng và hết hạn sử dụng.

E7: Phân phối

 Các tuyến cần xây dựng kế hoạch sử dụng vắc xin, vật tư chi tiết và kế
hoạch cấp phát cho tuyến dưới, với mục tiêu có thể cải thiện việc cung
cấp vắc xin và được sử dụng làm cơ sở để theo dõi phân phối vắc xin trên
thực tế.

 Xây dựng kế hoạch ứng phó với các trường hợp khẩn cấp khi vận chuyển
vắc xin và tập huấn cho lái xe ngay cả khi luôn có cán bộ tiêm chủng đi
cùng.

 Đảm bảo các bình tích lạnh được làm tan băng đúng cách tại tất cả các
kho phân phối vắc xin bằng hòm lạnh.

 Đảm bảo việc sắp xếp vắc xin trong các xe lạnh đúng cách để giảm thiểu
nguy cơ vỡ, hỏng vắc xin trong quá trình vận chuyển. Yêu cầu có SOP đối
với xe lạnh.

E8: Quản lý vắc xin

 Tăng cường tập huấn, tập huấn lại và triển khai các hoạt động giám sát để
đảm bảo rằng tất cả các cán bộ kho được đào tạo cơ bản về quản lý vắc
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xin, bao gồm cách đọc chỉ thị nhiệt độ lọ vắc xin (VVM), cách thực hiện
nghiệm pháp lắc, tính nhạy cảm của từng vắc xin ..v.v Xây dựng các quy
định cũng như biểu mẫu tính toán và ghi chép tỷ lệ hao phí vắc xin của
đơn vị.

E9: Hệ thống thông tin quản lý và các chức năng hỗ trợ

 Cải thiện xây dựng kế hoạch tại tuyến quốc gia để đảm bảo các đơn vị
trúng thầu cung cấp đủ vắc xin và đúng thời gian để phòng tránh rủi ro
kép hoặc thiếu hoặc thừa vắc xin.

 Song song với việc sử dụng các SOP, xây dựng và triển khai các tài liệu
đào tạo phù hợp bao gồm các nguyên tắc chính của quản lý dây chuyền
cung ứng. Sử dụng SOP là cơ sở để đào tạo các cán bộ liên quan nhằm
chuẩn hóa các thực hành trong dây chuyền cung ứng.

 Đảm bảo rằng việc kiểm kê dây chuyền lạnh tối thiểu hàng năm được thực
hiện và thường xuyên cập nhật.

 Xây dựng kế hoạch hoạt động và ngân sách bao gồm: bổ sung/ thay thế
thiết bị dây chuyền lạnh, phương tiện vận chuyển, quản lý chất thải y tế,
bảo dưỡng, nhân lực, đào tạo tập huấn,…vv. Chuẩn bị các hoạt động và
ngân sách chi tiết.

6.2 Kho quốc gia

Ngoài các khuyến nghị chung trong phần 6.1, những khuyến nghị cụ thể đối với
kho quốc gia được liệt kê trong những đề mục dưới đây:

Khuyến nghị chung

 Xem xét để sử dụng hiệu quả nhất các buồng lạnh tại kho quốc gia.

E1: Nhận vắc xin

 Bố trí địa điểm phù hợp cho việc nhận vắc xin để đảm bảo nhiệt độ
(<30oC), tránh mưa/nắng trực tiếp...

E2: Theo dõi nhiệt độ

 Bổ sung việc thực hiện đánh giá biểu đồ theo dõi nhiệt độ 1 tháng/lần để
theo dõi hoạt động của các buồng lạnh có ổn định hay không và khả năng
ứng phó với các trường hợp khẩn cấp xảy ra của các cán bộ như thế nào.
Sau khi đánh giá cần lưu giữ bản báo cáo đánh giá.
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E3: Khả năng bảo quản

 Cần có phương án để đảm bảo luôn có giá kê vắc xin dự phòng trong
trường hợp tăng nhu cầu bảo quản vắc xin trong các chiến dịch lớn.

E4: Nhà kho, thiết bị và vận chuyển

 Cần có kế hoạch dài hạn trong việc thuê kho khô bảo quản vật tư tiêm
chủng và tiến hành kiểm kê vật tư ít nhất 2 lần/năm.

 Duy trì các phương tiện vận chuyển ở tình trạng tốt, sẵn sàng hoạt động.

 Đề nghị có phương án thay thế xe tải lạnh cũ

E6: Quản lý kho

 Để tránh hết vắc xin, đảm bảo hợp đồng mua hàng với các đơn vị để có
thể nhận vắc xin theo kế hoạch đáp ứng nhu cầu.

E7: Phân phối

 Đặt hàng vắc xin để nhận và phân phối vắc xin theo kế hoạch và kịp thời.

E8: Quản lý vắc xin

 Tăng cường tập huấn và tập huấn lại cho cán bộ kho về quản lý vắc xin.

E9: Hệ thống quản lý thông tin và các chức năng hỗ trợ

 Cần phối hợp chặt chẽ với công ty cung cấp dịch vụ bảo trì để đảm bảo
việc triển khai được giám sát và nên có điều khoản phạt vi phạm hợp đồng,
có trách nhiệm tài chính trong trường hợp cung cấp dịch vụ kém chất
lượng.

6.3 Các kho khu vực

Ngoài các khuyến nghị chung trong phần 6.1, những khuyến nghị cụ thể ở tuyến
khu vực được liệt kê như dưới đây:

E1: Nhận vắc xin

 Thực hiện giám sát và báo cáo nhận vắc xin mỗi khi nhận vắc xin.

E2: Theo dõi nhiệt độ:

 Bổ sung và lắp đặt thiết bị ghi nhiệt độ liên tục tại tất cả các buồng lạnh.

 Xây dựng bản đồ nhiệt độ đối với các kho lạnh chưa có bản đồ nhiệt độ.
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 Tiến hành đánh giá sự biến thiên nhiệt độ trong bảng theo dõi nhiệt độ tại
các kho lạnh 1 tháng/lần nhằm đảm bảo các thiết bị lạnh hoạt động ổn định
và đánh giá việc xử trí khi có sự cố xảy ra của cán bộ kho.

E3: Khả năng bảo quản

 Đảm bảo duy trì khả năng bảo quản đáp ứng với yêu cầu tối đa.

E4: Nhà kho, thiết bị và vận chuyển

 Kho miền Bắc cần có kế hoạch dài hạn trong việc thuê kho khô bảo quản
vật tư tiêm chủng và tiến hành kiểm kê vật tư ít nhất 2 lần/năm.

 Bố trí địa điểm phù hợp cho việc đóng gói, giao, nhận vắc xin.

 Có kế hoạch bố trí phòng của thủ kho gần kho lạnh.

 Trang bị đầy đủ các thiết bị ghi nhiệt độ liên tục và chỉ thị đông băng cho
các buồng lạnh, phương tiện vận chuyển.

E5: Bảo dưỡng

 Duy trì việc thực hiện bảo dưỡng đảm bảo nhà kho, buồng lạnh và các xe
lạnh ở điều kiện tốt, sẵn sàng hoạt động.

E6: Quản lý kho

 Duy trì và hoàn thiện việc ghi chép sổ sách, quản lý đầy đủ các thông tin
về vắc xin cũng như dung môi.

 Quản lý đảm bảo việc xuất vắc xin theo tình trạng VVM và hạn sử dụng.

 Kiểm kê kho, so sánh giữa thực tế và sổ ghi chép nhằm đảm bảo hệ thống
ghi chép chính xác và các vắc xin có hạn sử dụng ngắn hay VVM ở giai
đoạn 2 được sử dụng trước.

E7: Phân phối

 Xây dựng kế hoạch khẩn cấp khi vận chuyển vắc xin, cần cụ thể cho từng
tuyến đường vận chuyển giúp lái xe và cán bộ TCMR biết cần phải làm gì
trong trường hợp hỏng xe, hỏng máy lạnh của xe, hết xăng dầu…vv

6.4 Các kho tuyến tỉnh

Ngoài các khuyến nghị chung trong phần 6.1, những khuyến nghị cụ thể ở tuyến
tỉnh được liệt kê như dưới đây:
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E2: Theo dõi nhiệt độ

 Xem xét, trang bị thiết bị theo dõi nhiệt độ liên tục cho các tủ lạnh, tủ đá.

 Xem xét, trang bị đầy đủ chỉ thị đông băng sử dụng trong bảo quản vắc
xin.

E4: Nhà kho, thiết bị, vận chuyển

 Cải thiện khu vực đóng gói.

 Xem xét sử dụng thiết bị theo dõi nhiệt độ liên tục cho tủ lạnh bảo quản
vắc xin nếu có thể.

 Xem xét sửa chữa máy phát điện kịp thời.

 Đảm bảo rằng tất cả các xe vận chuyển vắc xin, vật tư tuyến tỉnh có nhật
ký xe và các ghi chép về bảo dưỡng xe luôn được cập nhật.

E6: Quản lý kho

 Đảm bảo ghi chép các thông tin về dung môi trong sổ quản lý như với vắc
xin.

 Xây dựng phiếu giao nhận thống nhất nhằm kiểm soát không chỉ số lượng
vắc xin khi giao nhận mà theo dõi được các thông tin khác như số lô, hạn
dùng, nhiệt độ và tình trạng vắc xin khi giao/nhận.

 Tiến hành kiểm kê và làm báo cáo sau mỗi lần nhận/xuất vắc xin.

E7: Phân phối

 Xây dựng và sử dụng biểu mẫu thống nhất về cách ghi chép quản lý phân
phối vắc xin và vật tư tiêm chủng: ghi lô loạt, hạn dùng, tình trạng nhiệt
độ, VVM.... .

 Xây dựng kế hoạch ứng phó với các trường hợp khẩn cấp trong vận
chuyển và tập huấn cho lái xe ngay cả khi luôn có chuyên trách tiêm
chủng đi cùng khi vận chuyển.

6.5 Các kho tuyến huyện

Ngoài các khuyến nghị chung trong phần 6.1, những khuyến nghị cụ thể ở tuyến
huyện được liệt kê như dưới đây:

E4: Nhà kho, thiết bị, vận chuyển
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- Xem xét sử dụng thiết bị theo dõi nhiệt độ liên tục cho tủ lạnh bảo quản
vắc xin nếu có thể.

- Nên có máy phát điện dự phòng cho các kho có điện không ổn định

- Xem xét bổ sung ổn áp cho những tủ lạnh còn thiếu.

E5: Bảo dưỡng

- Tăng cường việc xây dựng kế hoạch bảo dưỡng dự phòng cho nhà kho,
thiết bị và phương tiện vận chuyển ở các kho tuyến huyện.

- Cần có qui định về thời gian để đảm bảo thiết bị dây chuyền lạnh bị hỏng
được sửa chữa sớm.

E6: Quản lý kho

- Giám sát việc ghi chép sổ sách, đặc biệt đối với dung môi.

- Đảm bảo tất cả các cán bộ kho vắc xin tuyến huyện được đào tạo về thực
hành quản lý kho tốt (SOP), bao gồm các nguyên tắc cơ bản để vận hành
kho.

- Đảm bảo các phiếu giao/nhận vắc xin được điền đầy đủ thông tin về lô
loạt, hạn dùng vắc xin và tình trạng nhiệt độ/ chỉ thị VVM khi giao nhận,
các phiếu này cần được ký đầy đủ bởi bên giao và bên nhận.

- Tiến hành lập biên bản khi kiểm kê vắc xin.

E8: Quản lý vắc xin

 Tăng cường tập huấn, tập huấn lại và triển khai các hoạt động giám sát để
đảm bảo tất cả các cán bộ kho, cán bộ chuyên trách có thể hiểu và thực
hiện được nghiệm pháp lắc và đọc VVM.

 Có quy định đơn vị phải ghi chép, tính hao phí vắc xin.

6.6 Các trạm y tế xã

Ngoài các khuyến nghị chung trong phần 6.1, những khuyến nghị cụ thể ở tuyến
xã được liệt kê như dưới đây.

E4: Nhà kho, thiết bị, vận chuyển

- Nhân viên y tế cần thực hiện đúng quy trình thực hành chuẩn trong bảo
quản vắc xin trong tủ lạnh.
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E6: Quản lý kho

 Ghi chép đầy đủ các thông tin về vắc xin, dung môi, vật tư tiêm chủng
vào sổ.

 Lưu các phiếu giao nhận vắc xin, đảm bảo đủ chữ ký bên giao, bên nhận.

E8: Quản lý vắc xin

- Đảm bảo rằng các cán bộ y tế hiểu được tầm quan trọng của việc ghi chép
và báo cáo chính xác các số liệu về đối tượng  tiêm chủng và số sử dụng
vắc xin.

- Đánh giá tình trạng và hiệu quả của các lò đốt rác thải hiện có và triển
khai đồng bộ các chính sách phù hợp để đảm bảo xử lý và tiêu hủy an
toàn bơm kim tiêm đã sử dụng và hủy lọ vắc xin .

- Tăng cường tập huấn mới và tập huấn lại cho các cán bộ về quản lý vắc
xin.
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7. KẾ HOẠCH CẢI THIỆN HỆ THỐNG

7.1 Những khuyến nghị chung

 Lồng ghép đánh giá EVM vào đánh giá tổng kết TCMR và các hoạt động
giám sát hỗ trợ.

Người chịu trách nhiệm: TCMR quốc gia
Ngày bắt đầu: 2012
Ngày hoàn thành: Tiếp tục trong những năm tiếp theo

7.2 Kho quốc gia/khu vực

E1: Nhận vắc xin

 Phải báo cáo tất cả các lần giao nhận vắc xin.

Người chịu trách nhiệm: TCMR quốc gia và khu vực
Ngày bắt đầu: Tháng 6/2012
Ngày hoàn thành: Tiếp tục đối với các lần giao nhận vắc xin

E2: Theo dõi nhiệt độ

 Cấp và sử dụng các thiết bị theo dõi nhiệt độ liên tục với sự hỗ trợ từ PATH,
các thiết bị này sẽ được sử dụng cả trong bảo quản và vận chuyển vắc xin.

Người chịu trách nhiệm: TCMR quốc gia/PATH (optimize)
Ngày bắt đầu: Tháng 7/2012
Ngày hoàn thành: Tháng 12/2012

 Thực hiện đánh giá hàng tháng việc ghi chép theo dõi nhiệt độ để xác định
xu hướng dài hạn tại kho khu vực và quốc gia. Lưu giữ các bản đánh giá
này.

Người chịu trách nhiệm: TCMR quốc gia và TCMR khu vực
Ngày bắt đầu: Tháng 8/2012
Ngày hoàn thành: Tiến hành hàng tháng

E4: Nhà kho, thiết bị và vận chuyển

 Sửa chữa nhà kho bảo quản vắc xin tuyến quốc gia đảm bảo đủ điều kiện để
được cấp chứng chỉ Thực hành tốt bảo quản thuốc, vắc xin theo quy định
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của Bộ Y tế.
Người chịu trách nhiệm: Viện VSDT Trung ương
Ngày bắt đầu: 4/2012
Ngày hoàn thành: 7/2012

 Sửa chữa kho bảo quản vắc xin của các khu vực sẽ đảm bảo đủ điều kiện để
được cấp chứng chỉ Thực hành tốt bảo quản thuốc, vắc xin theo quy định của
Bộ Y tế.

Người chịu trách nhiệm: TCMR các khu vực
Ngày bắt đầu: Tháng 8/2012
Ngày hoàn thành: Tháng 7/2013

 Xây dựng hướng dẫn cho tất cả các kho khu vực sử dụng thiết bị theo dõi
nhiệt độ liên tục khi vận chuyển vắc xin cho tuyến tỉnh.

Người chịu trách nhiệm: TCMR quốc gia
Ngày bắt đầu: Tháng 10/2012
Ngày hoàn thành: Tháng 12/2012

E5: Bảo dưỡng

 Hoàn thiện và triển khai hoạt động của nhóm kỹ thuật của quốc gia và các
khu vực để hỗ trợ các hoạt động bảo dưỡng tại tuyến dưới.

Người chịu trách nhiệm: TCMR quốc gia, khu vực
Ngày bắt đầu: Tháng 7/2012
Ngày hoàn thành: Tiếp tục theo yêu cầu bảo dưỡng, sửa chữa của

các khu vực

E6: Quản lý kho

 Đào tạo lại cho thủ kho về ghi chép sổ kho và thẻ kho, cũng như ghi chép về
dạng trình bày của vắc xin, dung môi, tình trạng VVM và vị trí của vắc xin
trong kho.

Người chịu trách nhiệm: TCMR quốc gia, khu vực
Ngày bắt đầu: Tháng 6/2012
Ngày hoàn thành: Tháng 10/2012
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E7: Phân phối

 Phát triển SOP và các kế hoạch trong trường hợp bất thường đối với phân
phối vắc xin trong nước.

Người chịu trách nhiệm: TCMR quốc gia
Ngày bắt đầu: Tháng 7/2012
Ngày hoàn thành: Tháng 10/2012

E8: Quản lý vắc xin

 Đào tạo lại cho thủ kho về thực hiện “nghiệm pháp lắc” và cách đọc chỉ thị
nhiệt độ lọ vắc xin VVM.

Người chịu trách nhiệm: TCMR quốc gia, khu vực
Ngày bắt đầu: Tháng 8/2012
Ngày hoàn thành: Tháng 12/2012

E9: Hệ thống quản lý thông tin và các chức năng hỗ trợ

 Chọn lọc các SOP cần thiết nhất để phát triển và áp dụng cho tất cả các kho.

Người chịu trách nhiệm: TCMR quốc gia
Ngày bắt đầu: Tháng 8/2012
Ngày hoàn thành: Tháng 12/2012

7.3 Kho tỉnh

E4: Nhà kho, thiết bị và vận chuyển

 Sử dụng thiết bị theo dõi nhiệt độ liên tục cho tủ lạnh bảo quản vắc xin và
thiết bị đông băng điện tử trong vận chuyển vắc xin.

Người chịu trách nhiệm: TCMR quốc gia/PATH/VIE/025
Ngày bắt đầu: Tháng 7/2012
Ngày hoàn thành: Tháng 12/2012

E6: Quản lý kho

 Đào tạo lại cho thủ kho về ghi chép sổ kho và thẻ kho, cũng như ghi chép về
dạng trình bày của vắc xin, dung môi, tình trạng VVM và vị trí của vắc xin
trong kho.
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Người chịu trách nhiệm: TCMR quốc gia/khu vực
Ngày bắt đầu: Tháng 10/2012
Ngày hoàn thành: Tháng 3/2013

E7: Phân phối

 Phát triển SOP và các kế hoạch trong trường hợp bất thường đối với phân
phối vắc xin trong nước.

Người chịu trách nhiệm: TCMR quốc gia
Ngày bắt đầu: Tháng 7/2012
Ngày hoàn thành: Tháng 10/2012

7.4 Kho huyện

E4: Nhà kho, thiết bị và vận chuyển

 Sử dụng chỉ thị đông băng điện tử trong tủ bảo quản vắc xin.

Người chịu trách nhiệm: TCMR quốc gia/VIE/025
Ngày bắt đầu: Tháng 7/2012
Ngày hoàn thành: Tháng 12/2012

E5: Bảo dưỡng

 Thực hiện kế hoạch nhanh chóng sửa chữa các thiết bị dây chuyền lạnh bị
hỏng.

Người chịu trách nhiệm: TCMR quốc gia và khu vực.
Ngày bắt đầu: Tháng 7/2012
Ngày hoàn thành: Không có thời hạn

E6: Quản lý kho

 Đào tạo lại cho thủ kho về ghi chép sổ kho và thẻ kho, cũng như ghi chép về
dạng trình bày của vắc xin, dung môi, tình trạng VVM và vị trí của vắc xin
trong kho.

Người chịu trách nhiệm: TCMR khu vực/tỉnh
Ngày bắt đầu: Tháng 2/2013
Ngày hoàn thành: Tháng 8/2013
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E8: Quản lý vắc xin

 Đào tạo/đào tạo lại cho thủ kho/cán bộ TCMR về “nghiệm pháp lắc” và cách
đọc VVM.

Người chịu trách nhiệm: TCMR khu vực/tỉnh
Ngày bắt đầu: Tháng 2/2013
Ngày hoàn thành: Tháng 8/2013

7.5 Các trạm y tế xã

E4: Nhà kho, thiết bị và vận chuyển

 Hướng dẫn sử dụng đúng quy trình thực hành chuẩn đã ban hành

Người chịu trách nhiệm: TCMR tỉnh/huyện
Ngày bắt đầu: Tháng 3/2013
Ngày hoàn thành: Tháng 8/2013

E6: Quản lý kho

 Hướng dẫn ghi chép và báo cáo tiêm chủng bao gồm các thông tin về vắc
xin, dung môi,....

Người chịu trách nhiệm: TCMR tỉnh/huyện
Ngày bắt đầu: Tháng 3/2013
Ngày hoàn thành: Tháng 8/2013

E8: Quản lý vắc xin

 Đào tạo lại cho cán bộ y tế về ghi chép số liệu tiêm chủng.

Người chịu trách nhiệm: TCMR tỉnh/huyện
Ngày bắt đầu: Tháng 3/2013
Ngày hoàn thành: Tháng 8/2013
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PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÁN BỘ THAM GIA ĐÁNH GIÁ

TT Họ và tên Đơn vị công tác

1. Nguyễn Văn Cường TCMR quốc gia – Viện VSDT trung ương

2. Nguyễn Liên Hương TCMR quốc gia– Viện VSDT trung ương

3. Nguyễn Mạnh Hùng TCMR quốc gia– Viện VSDT trung ương

4. Nguyễn Đắc Trung TCMR quốc gia– Viện VSDT trung ương

5. Hồ Thanh Tùng TCMR quốc gia– Viện VSDT trung ương

6. Nguyễn Thành Trung TCMR quốc gia– Viện VSDT trung ương

7. Nguyễn Thị Loan TCMR quốc gia– Viện VSDT trung ương

8. Vũ Tiến Dũng TCMR quốc gia– Viện VSDT trung ương

9. Nguyễn Mai Khanh TCMR quốc gia– Viện VSDT trung ương

10. Nguyễn Thị Thu Yến TCMR miền Bắc – Viện VSDT trung ương

11. Phạm Quang Thái TCMR miền Bắc– Viện VSDT trung ương

12. Trần Thị Lan Anh TCMR miền Bắc– Viện VSDT trung ương

13. Nguyễn Thị Thu Hương TCMR miền Bắc– Viện VSDT trung ương

14. Lê Thị Kiều Oanh TCMR miền Bắc– Viện VSDT trung ương

15. Ngô Thị Tú Thủy TCMR Tây Nguyên - Viện VSDT Tây Nguyên

16. Phan Thị Lệ Quyên TCMR Tây Nguyên - Viện VSDT Tây Nguyên

17. Nguyễn Minh Phượng TCMR miền Nam- Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh

18. Hồ Vĩnh Thắng TCMR miền Nam- Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh

19. Nguyễn Phương Lan TCMR miền Nam- Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh

20. Đỗ Mạnh Hùng TCMR miền Trung- Viện Pasteur Nha Trang

21. Hoàng Thị Hải Hằng TCMR miền Trung- Viện Pasteur Nha Trang

22. Đỗ Thị Tam Giang Chuyên gia

23. Vũ Minh Hương PATH
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PHỤ LỤC 2: TÓM TẮT QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN

Nội dung Tiến độ

Chọn mẫu 12/2011

Chuẩn bị bộ công cụ điều tra 1/2012

Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn 1/2012

Công văn thông báo cho khu vực về kế hoạch chi tiết cần
chuẩn bị, thông báo các đoàn đánh giá tại tỉnh

2/2012

Thống nhất kế hoạch chi tiết với các khu vực 2/2012

In phiếu điều tra 2/2012

Chuẩn bị văn phòng phẩm, hậu cần 2/2012

Tập huấn điều tra viên, thực địa tại Bắc Ninh 3/2012

Điều tra thực địa 3,4/2012

Nhập, xử lý số liệu 4,5/2012

Viết báo cáo 6/2012
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PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH ĐIỀU TRA VIÊN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

Địa điểm Cán bộ quốc gia Cán bộ khu vực Thời gian

Đợt 1 ( 21-26/3/2012)

1. Ninh Bình Nguyễn Đắc Trung Kiều Oanh 21-24/3

2. Hải Phòng
Vũ Tiến Dũng Phạm Quang Thái

21-24/3

3. Hưng Yên 26-28/3

4. Phú Thọ Hồ Thanh Tùng Nguyễn Thu Yến 23-25/3

5. Lạng Sơn Nguyễn Thị Loan Trần Thị Lan Anh 21-24/3

6. Sơn La Đỗ Thị Tam Giang
Nguyễn Thị Thu
Hương

21-25/3

7. Đắc Nông Nguyễn Mai Khanh Ngô Tú Thủy 21-23/3

8. Kho Tây Nguyên Nguyễn Liên Hương
Ngô Tú Thủy

Phan Thị Lệ Quyên
23-25/3

Đợt 2 ( 03-26/4/2012)

9. Kho Miền Nam
Nguyễn Mạnh Hùng

Nguyễn Mai Khanh
Hồ Vĩnh Thắng 03-04/4

10. Bà Rịa Vũng Tàu Nguyễn Mai Khanh Hồ Vĩnh Thắng 05-07/4

11. Bến Tre Đỗ Thị Tam Giang Nguyễn Minh Phượng 03-06/4

12. Cần Thơ Nguyễn Đắc Trung Nguyễn Phương Lan 03-06/4

13. Quảng Trị Hồ Thanh Tùng Đỗ Mạnh Hùng 03-06/4

14. Kho miền Trung
Nguyễn Văn Cường

Vũ Tiến Dũng
Hoàng Hải Hằng 03-04/4

15. Quảng Nam Nguyễn Thành Trung Hoàng Hải Hằng 05-07/4

16. Kho miền Bắc
Nguyễn Mạnh Hùng
Nguyễn Mai Khanh

Nguyễn Thu Yến 23-24/4

17. Kho Quốc gia

Nguyễn Mạnh Hùng
Nguyễn Thị Loan

Vũ Minh Hương, PATH

/4
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PHỤ LỤC 4: ĐIỂM CHO CÁC KHO ĐÁNH GIÁ

Điểm cho các kho tuyến quốc gia/khu vực

Tiêu chuẩn Hạng mục

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 B C E M R T V

Mục tiêu % 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Kho quốc gia % 94% 97% 100% 93% 99% 89% 96% 100% 100% 87% 100% 99% 94% 99% 97% 94%

Kho miền Bắc % 24% 69% 100% 87% 90% 71% 92% 88% 99% 82% 100% 96% 73% 90% 100% 86%

Kho miền Trung % 100% 69% 100% 86% 83% 86% 90% 69% 92% 84% 100% 86% 85% 83% 82% 93%

Kho Tây Nguyên
%

28% 69% 100% 77% 100% 94% 88% 84% 100% 72% 100% 80% 81% 100% 100% 86%

Kho miền Nam% 91% 41% 100% 87% 85% 61% 83% 74% 85% 87% 100% 88% 66% 85% 94% 86%

Điểm cho các kho tuyến tỉnh

Tiêu chuẩn Hạng mục
E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 B C E M R T V

Mục tiêu % 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Điểm % 87% 84% 84% 87% 85% 76% 81% 92% 86% 86% 79% 82% 87% 95% 69%

Lạng Sơn 82% 83% 69% 65% 70% 68% 77% 45% 85% 100% 79% 64% 65% 92% 0%

Sơn La 95% 100% 98% 95% 84% 96% 94% 100% 100% 100% 93% 88% 95% 100% 100%

Hải Phòng 68% 76% 93% 79% 85% 78% 77% 80% 96% 67% 100% 75% 79% 94% 67%

Hưng Yên 95% 86% 76% 83% 79% 42% 50% 68% 67% 67% 100% 65% 83% 100% 0%

Ninh Bình 68% 86% 94% 86% 86% 83% 89% 100% 91% 83% 100% 82% 86% 100% 100%

Phú Thọ 95% 95% 95% 79% 79% 85% 77% 100% 93% 100% 94% 82% 79% 84% 100%

Quảng Trị 95% 83% 94% 91% 98% 89% 88% 100% 96% 80% 85% 94% 91% 100% 100%

Quảng Nam 95% 80% 70% 94% 82% 68% 75% 100% 72% 100% 57% 76% 94% 100% 100%

Bến Tre 95% 100% 97% 92% 99% 97% 100% 100% 96% 100% 99% 98% 92% 100% 100%

Bà Rịa- Vũng Tàu 89% 100% 80% 92% 89% 81% 88% 100% 97% 100% 70% 87% 92% 100% 33%

Cần Thơ 89% 83% 89% 94% 86% 83% 80% 100% 91% 80% 93% 86% 94% 87% 67%

Đăk Nông 95% 73% 73% 83% 97% 72% 94% 100% 67% 75% 56% 91% 83% 100% 100%
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Điểm cho các kho tuyến huyện

Tiêu chuẩn Hạng mục

E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 B C E M R T V

Mục tiêu % 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Điểm % 86% 88% 84% 82% 83% 82% 75% 82% 90% 98% 82% 80% 82% 87% 53%

Văn Lãng 56% 63% 80% 57% 57% 55% 44% 23% 75% 83% 85% 48% 57% 58% 67%

Cao Lộc 61% 83% 98% 73% 57% 52% 57% 9% 100% 100% 97% 43% 73% 84% 0%

Mường La 100% 100% 100% 71% 93% 95% 76% 89% 100% 100% 98% 90% 71% 100% 100%

TP Sơn La 100% 100% 96% 90% 99% 95% 94% 91% 100% 100% 87% 97% 90% 100% 100%

Hồng Bàng 17% 92% 87% 100% 86% 53% 50% 68% 100% 100% 79% 69% 100% 42% 0%

Tiên Lãng 100% 100% 54% 80% 85% 53% 61% 68% 89% 100% 67% 75% 0% 90% 0%

TP Hưng Yên 100% 83% 82% 81% 81% 63% 61% 68% 78% 100% 85% 71% 81% 90% 0%

Mỹ Hào 100% 92% 82% 100% 85% 57% 61% 68% 89% 100% 78% 74% 100% 90% 0%

Gia Viễn 72% 83% 79% 100% 90% 95% 100% 100% 78% 75% 86% 89% 100% 100% 67%

Hoa Lư 94% 100% 92% 92% 100% 95% 73% 89% 100% 100% 84% 96% 92% 81% 100%

Lâm Thao 100% 100% 98% 83% 100% 95% 88% 100% 100% 100% 97% 96% 83% 100% 0%

Thanh Ba 100% 83% 91% 79% 88% 92% 65% 100% 90% 100% 86% 86% 79% 84% 0%

Vĩnh Linh 72% 100% 100% 75% 92% 95% 89% 100% 100% 100% 100% 88% 75% 100% 100%

Hướng Hóa 100% 83% 92% 88% 98% 89% 88% 89% 100% 100% 82% 91% 88% 100% 100%

Duy Xuyên 86% 83% 94% 65% 76% 96% 84% 55% 100% 100% 100% 74% 65% 95% 67%

Tiên Phước 100% 75% 94% 94% 72% 95% 88% 100% 100% 100% 100% 78% 94% 94% 67%

Mỏ Cày Nam 100% 100% 85% 99% 100% 95% 100% 100% 100% 100% 94% 99% 99% 100% 33%

Rồng Chôm 100% 100% 98% 100% 98% 100% 99% 100% 89% 100% 100% 99% 100% 100% 100%

Tân Thành 100% 100% 92% 81% 79% 89% 86% 100% 100% 100% 82% 84% 81% 100% 100%

TP. Vũng Tàu 86% 100% 74% 89% 90% 89% 100% 100% 100% 100% 82% 91% 89% 100% 33%

Vĩnh Thạnh 100% 100% 94% 75% 93% 100% 84% 100% 78% 100% 96% 93% 75% 94% 100%

Cái Răng 94% 100% 67% 95% 70% 95% 55% 100% 89% 100% 92% 82% 95% 62% 0%

Đăk R'Lấp 94% 92% 75% 90% 76% 89% 98% 100% 100% 100% 84% 83% 90% 96% 33%

Gia Nghĩa 100% 92% 93% 86% 98% 95% 86% 100% 100% 100% 84% 94% 86% 100% 100%



80

Điểm cho các trạm y tế xã
Tiêu chuẩn Hạng mục

E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 B C E M R T

Mục tiêu % 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Điểm % 85% 96% 89% 67% 80% 99% 85% 88% 100% 93% 78% 67% 94%

Văn Thụ 29% 75% 81% 75% 88% 100% 69% 100% 100% 70% 75% 75% 63%

Tân Mỹ 59% 75% 65% 83% 77% 100% 65% 88% 100% 57% 72% 83% 63%

Thụy Hùng 65% 83% 88% 75% 66% 100% 91% 88% 100% 89% 74% 75% 81%

Đồng Đăng 35% 83% 78% 92% 61% 100% 60% 88% 100% 73% 59% 92% 64%

Nậm Păm 100% 100% 87% 100% 100% 100% 90% 100% 100% 79% 95% 100% 100%

Ít Ong 100% 100% 95% 100% 110% 100% 80% 88% 100% 100% 94% 100% 100%

Chiềng Xôm 100% 100% 95% 100% 100% 100% 85% 88% 100% 100% 90% 100% 100%

Chiềng Lề 100% 100% 91% 100% 98% 100% 89% 88% 100% 100% 91% 100% 100%

Phường Sở Dầu 100% 100% 84% 100% 79% 100% 86% 78% 100% 100% 79% 100% 100%

Phường Hùng Vương 100% 100% 84% 33% 42% 100% 75% 78% 100% 100% 43% 33% 100%

Khởi Nghĩa 100% 100% 91% 100% 63% 100% 84% 88% 100% 100% 69% 100% 100%

Quyết Tiến 100% 100% 91% 100% 74% 100% 84% 88% 100% 100% 75% 100% 100%

Liên Phương 100% 100% 91% 0% 79% 100% 73% 88% 100% 100% 70% 0% 100%

Phường Hiền Nam 100% 100% 100% 100% 80% 100% 84% 100% 100% 100% 78% 100% 100%

Phùng Chí Kiên 100% 100% 91% 100% 79% 100% 73% 88% 100% 100% 70% 100% 100%

Thị trấn Bần 100% 100% 100% 33% 79% 100% 75% 100% 100% 100% 72% 33% 100%

Liên Sơn 50% 100% 73% 33% 71% 100% 84% 63% 100% 100% 73% 33% 86%

Thị trấn Mè 100% 100% 90% 100% 81% 100% 100% 86% 100% 100% 89% 100% 100%

Ninh Giang 50% 100% 100% 33% 78% 100% 84% 100% 100% 100% 77% 33% 86%

Ninh Mỹ 100% 100% 82% 33% 80% 100% 86% 75% 100% 100% 80% 33% 100%

Hợp Hải 50% 100% 90% 100% 84% 100% 94% 86% 100% 100% 87% 100% 86%

Xuân Lũng 50% 100% 100% 100% 85% 100% 82% 100% 100% 100% 88% 100% 71%

Năng Yên 71% 83% 100% 42% 80% 100% 89% 100% 100% 100% 77% 42% 94%

Văn Lĩnh 100% 100% 100% 67% 94% 100% 94% 100% 100% 100% 93% 67% 100%

Vĩnh Th ạch 100% 100% 81% 100% 94% 100% 94% 89% 100% 67% 93% 100% 100%

Vĩnh Nam 100% 100% 100% 100% 100% 100% 94% 100% 100% 100% 96% 100% 100%

Húc 59% 92% 71% 67% 88% 100% 87% 89% 100% 60% 78% 67% 100%

Lao Bảo 100% 100% 100% 33% 97% 100% 94% 100% 100% 100% 94% 33% 100%

Duy Phước 100% 100% 100% 33% 60% 100% 93% 100% 100% 100% 73% 33% 100%

Duy Sơn 50% 100% 100% 33% 52% 100% 92% 100% 100% 100% 68% 33% 86%

Tiên Cảnh 100% 100% 90% 100% 74% 100% 88% 86% 100% 100% 77% 100% 100%

Tiên Thọ 100% 100% 82% 33% 60% 100% 93% 75% 100% 100% 73% 33% 100%

Minh Đức 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 100% 100% 100% 92% 100% 100%

Ngãi Đằng 100% 100% 100% 100% 100% 100% 77% 100% 100% 100% 84% 100% 100%

Châu Hòa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 98% 100% 100%

Phong Mỹ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89% 100% 100% 100% 92% 100% 100%

Phú Mỹ 100% 100% 100% 33% 91% 100% 86% 100% 100% 100% 86% 33% 100%

Tóc Tiên 100% 100% 100% 33% 79% 100% 93% 100% 100% 100% 84% 33% 100%

Thắng Tam 100% 100% 100% 100% 93% 100% 91% 100% 100% 100% 90% 100% 100%

Nguyễn An Ninh 100% 100% 100% 33% 84% 100% 93% 100% 100% 100% 87% 33% 100%

Thạnh An 71% 100% 71% 67% 85% 75% 69% 89% 100% 61% 79% 67% 73%

Thạnh Quới 100% 100% 100% 0% 65% 100% 86% 100% 100% 100% 71% 0% 100%

Hưng Phú 50% 100% 82% 100% 62% 100% 93% 75% 100% 100% 74% 100% 86%

Tân Phú 50% 100% 91% 100% 87% 100% 84% 88% 100% 100% 82% 100% 86%

Kiến Đức 94% 92% 90% 78% 87% 100% 93% 100% 100% 84% 86% 78% 100%

Đạo Nghĩa 100% 100% 100% 33% 77% 100% 92% 100% 100% 100% 82% 33% 100%

Đăk Nia 100% 100% 100% 33% 94% 100% 86% 100% 100% 100% 87% 33% 100%

Nghĩa Trung 100% 92% 90% 89% 96% 100% 93% 100% 100% 84% 92% 89% 100%


