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UBND TỈNH LONG AN
SỞ Y TẾ

Số:              /SYT-KSBT
V/v tăng cường truyền thông cảnh 

báo về lừa đảo, giả mạo tiêm chủng 
vắc xin phòng COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Long An, ngày           tháng 7 năm 2021

                                Kính gửi:  Sở thông tin và Truyền thông.

Căn cứ Công văn số 4719/BYT- TT-KT ngày 14/6/2021 của Bộ Y tế về 
việc tăng cường truyền thông cảnh báo về lừa đảo, giả mạo tiêm chủng vắc xin 
phòng COVID-19; 

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về 
việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19, nhằm thông tin đầy đủ, chính 
xác đến người dân và dư luận về công tác triển khai tiêm chủng vắc xin phòng 
COVID-19 tại Việt Nam nói chung và tại tỉnh Long An nói riêng; 

Sở Y tế cung cấp nội dung thông tin, tài liệu tuyên truyền cảnh báo về lừa 
đảo, giả mạo tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 như sau:

Nội dung truyền thông

Truyền thông cảnh báo về lừa đảo, giả mạo tiêm chủng vắc xin phòng 
COVID -19 (nội dung đính kèm).

Link tải Infographic Cảnh báo về lừa đảo, giả mạo tiêm chủng vắc xin 
phòng COVD-19: https://syt.longan.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/Tailieu (mục 
Tài liệu truyền thông phòng, chống dịch COVID-19)

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, rất mong 
Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp, chỉ đạo thực hiện truyền thông có hiệu 
quả.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Nghiệp vụ;
- Lưu: VT, KSBT (GDSK).

GIÁM ĐỐC

Huỳnh Minh Phúc

https://syt.longan.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/Tailieu
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NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG CẢNH BÁO VỀ LỪA ĐẢO, GIẢ 
MẠO TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19

“CẢNH BÁO LỪA ĐẢO TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19”

Hiện nay, xuất hiện nhiều lời mời các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 
mua/nhập khẩu vắc xin phòng COVID-19 hoặc tiêm chủng cho người lao động, 
đối tác, khách hàng… Một số tổ chức, cá nhân tự nhận tiếp cận được nguồn vắc 
xin của các hãng sản xuất hoặc mua lại của một số nơi dư thừa. Người dân cũng 
nhận được lời mời đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 thông qua những 
hình thức quảng bá khác nhau. Để tránh nguy cơ bị lừa đảo tiêm chủng vắc xin 
phòng COVID-19 giả mạo, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất 
lượng, không an toàn, Bộ Y tế khuyến cáo:

1. Theo khuyến cáo của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol), để 
tránh nguy cơ lừa đảo: Các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu nhập 
khẩu vắc xin phòng COVID-19 cần tiếp xúc đàm phán trực tiếp với các nhà sản 
xuất vắc xin, hạn chế thông qua các bên trung gian. Trường hợp qua trung gian 
phải được xác nhận hoặc ủy quyền của nhà sản xuất.

2. Các loại vắc xin phòng COVID-19 sử dụng tại Việt Nam phải được Bộ 
Y tế cấp phép có điều kiện sử dụng cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống 
dịch COVID-19. Mỗi lô vắc xin phòng COVID-19 khi nhập khẩu về Việt Nam 
phải được Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế kiểm soát cấp phép lưu hành; các lô vắc 
xin nhập khẩu trước khi đưa ra sử dụng phải được Viện Kiểm định Quốc gia 
Vắc xin và sinh phẩm y tế - Bộ Y tế kiểm định đạt tiêu chuẩn chất lượng và cấp 
giấy chứng nhận xuất xưởng lô vắc xin theo quy định. Tất cả các vắc xin đều 
phải được bảo quản trong hệ thống dây chuyền lạnh.

3. Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về 
mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19, Bộ Y tế đã và đang tích cực đàm 
phán với các nhà sản xuất vắc xin, các tổ chức quốc tế để mua và nhập khẩu số 
lượng lớn vắc xin để tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho tất cả 
người dân đang sinh sống tại Việt Nam. Vắc xin được tiêm chủng miễn phí cho 
người dân. Do vậy, mọi người dân cần bình tĩnh, hãy chờ đợi đến lượt mình 
được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 khi cơ quan y tế thông báo.

4. Người dân cần cảnh giác trước những lời mời đăng ký tiêm vắc xin 
phòng COVID-19 lan truyền trên mạng xã hội, tin nhắn, tờ rơi và các hình thức 
quảng cáo khác. Chỉ đi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại các cơ sở y tế, 
cơ sở đào tạo y, dược và các cơ sở, điểm tiêm chủng đủ điều kiện hoạt động.

5. Tuyệt đối không tiêm chủng những loại vắc xin phòng COVID-19 trôi 
nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được Bộ Y tế kiểm định, cấp phép.
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6. Khi phát hiện các thông tin liên quan đến tiêm chủng vắc xin phòng 
COVID-19 không rõ ràng hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, hãy báo ngay cho 
chính quyền địa phương hoặc cơ quan y tế địa phương.

Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với bản thân, là 
trách nhiệm đối với cộng đồng.
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