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TP. Cao Lãnh, ngày    tháng 4 năm 2022 

  

Kính gửi:    

- Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS; 

- Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế; 

- Trạm Y tế xã, phường. 
    

Thực hiện Công văn số 1393/SYT-NVY ngày 10 tháng 4 năm 2022 của 

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19. 

Để hoàn thành tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 có hiệu quả và 

chuẩn bị tốt cho công tác tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trung tâm Y 

tế thành phố Cao Lãnh đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Trạm Y tế xã, phường 

Tiếp tục rà soát đối tượng còn lại chưa tiêm đủ liều, chưa tiêm mũi 3 trên 

địa bàn và tổ chức tiêm cho các đối tượng này ngay khi đủ điều kiện tiêm chủng, 

đảm bảo không bỏ sót đối tượng và an toàn trong tiêm chủng. 

Xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng trẻ từ 5 

đến dưới 12 tuổi, kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã, phường sớm phê 

duyệt kế hoạch. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ mọi nguồn lực cần thiết để có thể sẵn 

sàng triển khai ngay khi được phân bổ vắc xin. 

Tăng cường công tác truyền thông, thông tin rộng rãi trong nhân dân về 

lợi ích của việc tiêm vắc xin. Vận động người dân đến tiêm ngay khi đủ điều 

kiện. 

Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo, cập nhật liên tục, kịp thời, chính xác 

tình hình tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn quản lý theo quy định. 

Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý tiêm chủng trong 

việc: nhập liệu thông tin tiêm chủng cho người dân, báo cáo kết quả tiêm chủng. 

xử lý các phản ánh của người dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng. 

2. Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS 

Tăng cường triển khai các hoạt động chuyên môn, giám sát và hỗ trợ việc 

thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho đơn vị. Thường xuyên theo 

dõi, cập nhật tình hình triển khai tiêm chủng và báo cáo kết quả về Ban Giám 

đốc Trung tâm Y tế và Sở Y tế. 

Theo dõi sát tình hình sử dụng vắc xin và vật tư tiêu hao kèm theo tại các 

đơn vị, chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực, vật tư liên quan phục vụ cho việc tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong thời gian 



 

tới. Chủ động tham mưu Ban Giám đốc Trung tâm Y tế các vấn đề có liên quan 

nhằm thực hiện có hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

3. Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế 

Tiếp nhận vắc xin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh, đảm bảo dây 

chuyền lạnh và phân phối kịp thời cho các đơn vị ngay khi có phân bổ. 

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

dung công văn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Web TTYT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Anh Khương 
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