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V/v tăng cường công tác tiêm chủng 
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TP. Cao Lãnh, ngày    tháng 6 năm 2022 

  

Kính gửi:    

- Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS; 

- Trạm Y tế xã, phường. 
    

Thực hiện Công văn số 2202/SYT-NVY ngày 01/6/2022 của Sở Y tế tỉnh 

Đồng Tháp, về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

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

nội dung sau: 

- Khẩn trương triển khai các hoạt động chuyên môn trong công tác tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19, đẩy nhanh việc sử dụng các loại vắc xin phòng 

COVID-19 hiện có tại đơn vị, đảm bảo hoàn thành mục tiêu tiêm vắc xin mũi 3 

cho người cần tiêm trong quý II/2022; hoàn thành việc tiêm đủ liều cơ bản 

cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý II/2022. Thực hiện tiêm mũi 4 vắc xin 

phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng đã được UBND Tỉnh phê duyệt, tổ 

chức tiêm ngay khi đủ điều kiện tiêm chủng, không chờ đợi lựa chọn vắc xin. 

- Các đơn vị Trạm Y tế tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã, phường chỉ đạo 

thực hiện rà soát lại các đối tượng thuộc diện tiêm chủng chưa được tiêm, đồng 

thời tổ chức tiêm ngay khi đủ điều kiện cho các đối tượng này; Tăng cường sử 

dụng có hiệu quả các loại vắc xin phòng COVID-19 tại đơn vị bằng nhiều hình 

thức khác nhau gồm các điểm tiêm cố định, điểm tiêm di động góp phần tăng tỷ 

lệ bao phủ vắc xin trong cộng đồng; Thực hiện tiêm chủng đảm bảo an toàn, 

khoa học, giám sát chặt chẽ các phản ứng sau tiêm chủng, xử trí kịp thời các 

trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng. 

- Tăng cường công tác truyền thông, thông tin trong cộng đồng về lợi ích 

của việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng theo hướng 

dẫn, nhằm nâng cao nhận thức tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. 

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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