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TP. Cao Lãnh, ngày     tháng 3 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS; 

- Trạm Y tế xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 1112/SYT-NVY, ngày 24 tháng 3 năm 2022 của 

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, về việc tăng cường công tác tiêm chủng mở rộng. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đề nghị các đơn vị thực hiện một số 

nội dung, như sau: 

1. Khẩn trương rà soát đối tượng, tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho các đối 

tượng chưa được tiêm đủ mũi các vắc xin trong TCMR, đảm bảo công tác an 

toàn tiêm chủng và công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ 

Y tế. 

2. Tổng hợp, phân tích, đánh giá hàng tháng tiến độ tiêm chủng trên quy 

mô xã, phường. Từ đó có giải pháp cải thiện và nâng cao tỷ lệ tiêm chủng tại địa 

phương. 

3. Truyền thông về lợi ích của việc tiêm chủng phòng bệnh và nguy cơ 

mắc bệnh truyền nhiễm khác ngoài dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay 

trên các phương tiện truyền thông đại chúng, khuyến cáo người dân đưa con em 

tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. 

4. Thực hiện báo cáo hàng tháng đầy đủ, đúng hạn theo quy định.  

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đề nghị các đơn vị thực hiện tốt nội 

dung của công văn./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc TTYT; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Trần Anh Khương 
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