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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ Y TẾ 

 

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

 
Số: 1041/SYT-NVY Lạng Sơn, ngày 11 tháng 7 năm 2018 

V/v tăng cường công tác  
tiêm chủng 

 

                                                                                                                                                                                        

                          Kính gửi:   

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 
- Trung tâm y tế các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 3535/BYT-DP ngày 21/6/2018 của Bộ Y tê về 
việc tăng cường công tác tiêm chủng; Để công tác tiêm chủng tiếp tục được triển 
khai hiệu quả đạt tỷ lệ cao và từng bước bổ sung các vắc xin mới vào tiêm 
chủng mở rộng theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp 
hành Trung ương Đảng khóa XII, Sở Y tế đề nghị các đơn vị  thực hiện một số 
nội dung sau: 

1. Chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng thống kê, tổng hợp, quản lý chặt chẽ các 
đối tượng tiêm chủng trên địa bàn bao gồm cả đối tượng sử dụng vắc xin tiêm 
chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ. Đảm bảo tất cả các cơ sở tiêm chủng áp 
dụng Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia kể cả các cơ sở tiêm chủng dịch 
vụ và cơ sở y tế có phòng sinh, 100% trẻ sinh ra đều được quản lý trên Hệ 
thống. Định kỳ rà soát, sàng lọc tránh hiện tượng trùng lặp các đối tượng. 

2. Chỉ đạo các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch đảm bảo 
về nhân lực, trang thiết bị, vắc xin, phương án cấp cứu... cho việc triển khai tiêm 
chủng mở rộng vào các ngày tiêm chủng hàng tháng. Đồng thời rà soát, lập danh 
sách toàn bộ số trẻ trong diện tiêm chủng và tiền sử tiêm chủng các loại vắc xin 
phòng bệnh để xác định trẻ chưa tiêm hoặc chưa tiêm đầy đủ vắc xin, để tổ chức 
tiêm bù ngay trong tháng đối với các trường hợp trì hoãn tiêm chủng mở rộng và 
có kế hoạch tiêm vét cho tất cả các đối tượng thuộc tiêm chủng mở rộng chưa 
được tiêm chủng đầy đủ, tránh bỏ sót đối tượng, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng mở 
rộng đạt trên 95% theo quy mô xã, phường. 

3. Yêu cầu các cơ sở tiêm chủng phải tuân thủ các điều kiện về bảo đảm 
an toàn tiêm chủng theo đúng Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01-7-2016 của 
Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; tăng cường tập huấn về công tác 
an toàn tiêm chủng cho cán bộ làm công tác tiêm chủng thực hiện đúng việc tiếp 
nhận, vận chuyển, bảo quản và cấp phát vắc xin; tổ chức tiêm chủng; giám sát, 
xử trí phản ứng sau tiêm chủng theo đúng các quy định của Bộ Y tế về an toàn 
tiêm chủng. 

4. Đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại 
chúng và tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng về lợi ích của việc tiêm chủng 
phòng bệnh, những phản ứng có thể gặp sau khi tiêm chủng và cách theo dõi, 



2 

chăm sóc người được tiêm chủng, khuyến cáo người dân tích cực tham gia tiêm 
chủng phòng bệnh. 

5. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh căn cứ tình hình thực tế tại địa 
phương xây dựng kế hoạch đảm bảo về công tác tiêm chủng trên địa bàn toàn 
tỉnh, đặc biệt là khi triển khai các vắc xin mới trong tiêm chủng mở rộng. Xây 
dựng dự toán kinh phí hỗ trợ của địa phương về hoạt động tiêm chủng thường 
xuyên hằng năm để gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, quyết 
định. Nhất là, trong thời gian dịch bệnh có xu hướng gia tăng cần bố trí kinh phí 
mua vắc xin tiêm chủng bổ sung, tiêm chủng chống dịch ở vùng nguy cơ cao. 
Có biện pháp hỗ trợ người dân khi sử dụng một số loại vắc xin không thuộc tiêm 
chủng mở rộng tùy theo tình hình thực tế tại địa phương. 

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Kg (T/h); 
- Bộ Y tế (B/c); 
- UBND tỉnh (B/c); 
- Giám đốc Sở (B/c); 
- BVĐK tỉnh; 
- PKĐKQT Phú Lộc; 
- UBND các huyện, thành phố (p/h); 
- Lưu: VT, NVY(NTMD). 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Triệu Cao Tấn 
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