UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1020/SYT-NVY
V/v tăng cường công tác tiêm chủng.

Bắc Ninh, ngày27 tháng 5 năm 2020

Kính gửi:
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị khám, chữa bệnh trong ngành;
- Phòng Y tế các huyện, thị xã, 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.
Để đảm bảo tiến độ, mục tiêu kế hoạch tiêm chủng năm 2020, phấn đấu tỷ lệ
tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi đạt trên 98%, các chỉ tiêu tiêm chủng các loại
vắc xin đạt trên 95% tại địa bàn tỉnh, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội
dung sau:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác tiêm chủng theo nội dung Kế hoạch số
927/KH-SYT ngày 11/5/2020 và các văn bản chỉ đạo của Sở Y tế về công tác tiêm
chủng trong tình hình mới của dịch COVID-19.
2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh:
- Làm đầu mối quản lý, giám sát tình hình tiêm chủng, phân tích đánh giá tình
hình tiêm chủng, sử dụng vắc xin và theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa
bàn; tham mưu đề xuất các giải pháp, chuẩn bị các nguồn lực và phối hợp với Viện Vệ
sinh Dịch tễ Trung ương để xây dựng và triển khai kế hoạch tiêm bổ sung, tiêm bù các
loại vắc xin trong tiêm chủng mở rộng…nhằm đưa tỷ lệ tiêm chủng đạt tiến độ;
- Chủ động cung cấp vắc xin, vật tư cho các đơn vị theo kế hoạch, hướng dẫn
chuyên môn cho các điểm tiêm chủng đảm bảo chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, vận
chuyển, bảo quản, sử dụng vắc xin, quy trình tiêm chủng, quy trình theo dõi xử trí
phản ứng sau tiêm.
- Tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế, Viện Vệ sinh Dịch tễ
Trung ương theo quy định.
Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
KT. GIÁM ĐỐC
- Như kính gửi (th/h);
PHÓ
GIÁM ĐỐC
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Cục YTDP (báo cáo);
- Ban Giám đốc Sở Y tế;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Bệnh viện ĐK Kinh Bắc, BVĐK Ngã Tư Hồ,
….BVĐK Hồng Phúc, BV Mắt Sông Cầu;
- Các cơ sở Tiêm chủng dịch vụ trên địa bàn;
- Cổng Thông tin ĐT Sở Y tế;
- Lưu VT, NVY.

Nguyễn Bá Quý

