
1 

 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số:  1797 /SYT-NVY 
V/v tăng cường công tác tiêm chủng 

và giám sát bệnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày 21  tháng 7  năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Bệnh viện đa khoa công lập và tư nhân trong tỉnh; 

- Bệnh viện Sản – Nhi; 

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

 

Thực hiện Công văn số 1410/PAS-KSDB ngày 30/6/2020 của Viện 

Pasteur TP. Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác tiêm chủng và giám sát 

bệnh.  

Nhằm đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em đạt chỉ tiêu 95% và 

chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế đề 

nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Về tiêm chủng: 

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

- Tăng cường công tác tiêm chủng thường xuyên cho trẻ em dưới 1 tuổi 

đủ 3 liều vắc xin phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm 

phổi/viêm màng não mủ do Hib (DPT-VGB-Hib), đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy 

đủ đạt chỉ tiêu 95%.  

- Rà soát đối tượng trẻ em trên 1 tuổi chưa được tiêm hoặc chưa tiêm 

đủ mũi vắc xin DPT-VGB-Hib. Tổ chức tiêm bù vắc xin DPT-VGB-Hib (SII) 

cho các đối tượng trên ngay trong tháng 7, 8 năm 2020. 

- Sử dụng vắc xin DPT-VGB-Hib (SII) cho trẻ 18 tháng thay thế cho vắc 

xin DPT4 để sử dụng hiệu quả vắc xin theo chỉ đạo của Bộ Y tế. 

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin uốn ván – bạch 

hầu giảm liều (Td) theo Quyết định số 2155/QĐ-BYT ngày 25/5/2020 về việc 

phê duyệt kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin uốn ván – bạch hầu giảm liều (Td) năm 

2020 – 2021.  

1.2. Giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành lập Đoàn kiểm tra, 

giám sát về công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh và thực hiện theo tinh thần 

công văn số 847/VSDTTU7-TCQG ngày 24/6/2020 của Viện Vệ sinh dịch tễ 

Trung ương về việc triển khai tiêm vắc xin có thành phần bạch hầu, ho gà, uốn 

ván trong tiêm chủng mở rộng (kèm công văn). 

 

2. Về giám sát bệnh: 
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- Các bệnh viện và Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố tăng cường giám 

sát chủ động, phát hiện sớm, điều tra, xét nghiệm, đáp ứng kịp thời các trường 

hợp bệnh truyền nhiễm có vắc xin phòng ngừa trong TCMR, đặc biệt là các 

bệnh tái nổi gần đây như sởi, rubelle, bạch hầu, ho gà, uốn ván. 

- Tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại 

chúng nhằm khuyến cáo người dân khi có triệu chứng bệnh truyền nhiễm cần 

đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. 

Tiếp tục tăng cường truyền thông về lợi ích tiêm chủng phòng bệnh và sự 

cần thiết tiêm chủng trong giai đoạn hiện nay, khuyến cáo người dân tiêm chủng 

đầy đủ. 

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 
 

 

 

 

 

 
 
 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-07-21T09:08:03+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




