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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số:  1299 /SYT-NVY 
V/v tăng cường công tác tiêm chủng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày 25 tháng 5  năm 2020 

Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 

 

Căn cứ Công văn số 2781/BYT-DP ngày 21/5/2020 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường công tác tiêm chủng, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xây dựng kế hoạch chi tiết; 

Chuẩn bị nguồn lực và phối hợp với các Viện vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur TP. 

Hồ Chí Minh để xây dựng và triển khai các kế hoạch tiêm chủng bổ sung các 

vắc xin trong tiêm chủng mở rộng như Kế hoạch tiêm chủng bổ sung vắc xin 

Uốn ván – Bạch hầu giảm liều (Td), vắc xin Sởi – Rubella (MR), uống bổ sung 

vắc xin bOPV tại các địa phương nguy cơ cao và tiêm bù vắc xin bại liệt 

(IPV)...trong thời gian tới. 

 - Hướng dẫn cho các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết; Tổ chức kiểm 

tra, giám sát trong công tác tiêm chủng. 

2. Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố: 

- Xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức tiêm chủng thường xuyên, đảm 

bảo tỷ lệ tiêm chủng các vắc xin trong tiêm chủng mở rộng trong các Quí II, III, 

IV và cả năm 2020. 

- Tổ chức rà soát, thống kê các đối tượng chưa được tiêm chủng đủ 

mũi hoặc hoãn tiêm do tạm dừng tiêm chủng trên địa bàn; tổ chức tiêm bù 

ngay cho đối tượng này, tránh bỏ sót, đảm bảo an toàn tiêm chủng và trong 

quá trình triển khai phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch 

COVID-19 theo quy định. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát trong hoạt động tiêm chủng đối với tuyến 

cơ sở. 

- Tiếp tục tăng cường truyền thông về lợi ích tiêm chủng phòng bệnh trên 

các phương tiện thông tin đại chúng và sự cần thiết tiêm chủng trong giai đoạn 

hiện nay, khuyến cáo người dân tiêm chủng đầy đủ 

Sở Y tế đề nghị Giám đốc các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
  - Như trên; 

  - BGĐ - SYT; 

  - Lưu: VT, NVY. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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