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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số: 1371/SYT-NVY 
V/v triển khai kế hoạch tiêm bổ 

sung vắc xin MR và vắc xin IPV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày 02 tháng  6  năm 2020 

  

Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

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

 

Căn cứ Công văn số 453/DP-TC ngày 25/5/2020 của Cục Y tế dự phòng 

về việc triển khai kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin MR và vắc xin IPV, 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 trên 

cơ sở đã được Bộ Y tế phê duyệt (kèm Quyết định); Phối hợp với các Viện Vệ 

sinh dịch tễ, Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh đề xuất kinh phí triển khai kế hoạch 

của tỉnh, đảm bảo các nguồn lực để triển khai kế hoạch kịp thời, hiệu quả. 

 - 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 theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật, đảm bảo nguồn lực để triển khai. 

- Tổ chức tiêm chủng bổ sung theo kế hoạch đảm bảo an toàn, hiệu 

quả và đạt tỷ lệ theo chỉ tiêu đề ra, báo cáo theo quy định . 

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

cơ sở. 

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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