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TRUNG TÂM KIỂM SOÁT  
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V/v triển khai công tác tiêm chủng  

thường xuyên trong tình hình dịch 

COVID-19   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

 

Sơn La, ngày 23 tháng 4 năm 2020    

     

Kính gửi:  rung t m   t  12 huy n/thành phố. 

 

 hực hi n công văn số 2251/BYT-DP ngày 22/04/2020 của Bộ   t  về vi c 

tổ chức tiêm chủng trong tình hình dịch COVID-19; Công văn số 517/VSDTTƯ-

 CQG ngày 22/4/2020 của Vi n V  sinh dịch tễ  rung ương về triển khai công tác 

tiêm chủng thường xuyên trong thời gian dịch COVID-19; 

Nhằm bảo v  các thành quả trong Chương trình  iêm chủng mở rộng 

(TCMR) và chủ động phòng chống các b nh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em. 

Trung t m Kiểm soát b nh tật đề nghị  rung t m   t  các huy n/thành phố thực 

hi n một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện công tác tiêm chủng thường xuyên hàng tháng trên 

toàn địa bàn tỉnh Sơn La. 

- Chỉ đạo các xã khẩn trương rà soát các đối tượng chưa được tiêm đầy đủ 

trong thời gian bị tạm hoãn để tổ chức tiêm bù, tiêm vét trong thời gian sớm nhất. 

- X y dựng k  hoạch tiêm chủng cụ thể: đối tượng, vacxin, vật tư, nh n 

lực,… đảm bảo 100% các điểm tiêm chủng được tổ chức theo lịch tiêm chủng 

hàng tháng. 

- Đảm bảo công tác an toàn tiêm chủng. 

2. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch CIVID-19  

-  hực hi n nghiêm túc hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng thường xuyên 

trong bối cảnh dịch COVID-19 (có hướng dẫn gửi kèm công 517/VSDTTƯ-TCQG 

ngày 22/4/2020 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương) 

-  ăng cường công tác kiểm tra giám sát của  rung t m y t  huy n/thành 

phố về vi c thực hi n các bi n pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các điểm 

tiêm chủng. 

Đề nghị  rung t m   t  12 huy n/thành phố triển khai thực hi n./. 

Nơi nhận:  
-  hư trên; 

- Sở Y t  (báo cáo); 

-  ưu V , PCB  . 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đặng Thị Ánh Duyên 
 

KHẨN 
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