ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 8689 /UBND-VX

Phan Thiết, ngày 06 tháng 8 năm 2018

Về việc tăng cường công tác
tiêm chủng

Kính gửi:
- Phòng Y tế thành phố;
- Trung tâm Y tế thành phố;
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Đài Truyền thanh Phan Thiết;
- UBND các phường, xã.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận tại Công văn số
2964/UBND-KGVX ngày 19/7/2018 về việc tăng cường chỉ đạo công tác tiêm
chủng; UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và
Chủ tịch UBND các phường, xã triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Phòng Y tế thành phố:
- Phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố triển khai công tác hướng dẫn và
giám sát việc điều tra, thống kê, tổng hợp, quản lý chặt chẽ các đối tượng trong
diện tiêm chủng trên địa bàn thành phố; bao gồm cả đối tượng sử dụng vắc-xin
tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ.
- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tiêm chủng trên địa bàn thành
phố, tham mưu đề xuất UBND thành phố chỉ đạo kịp thời.
2. Trung tâm Y tế thành phố:
- Lập kế hoạch và tổ chức tiêm chủng mở rộng trên địa bàn thành phố đạt tỷ
lệ cao và an toàn; tổ chức tiêm bù ngay trong tháng đối với các trường hợp trì
hoãn tiêm chủng mở rộng và có kế hoạch tiêm vét cho tất cả các đối tượng thuộc
diện tiêm chủng mở rộng đạt trên 95% theo quy mô phường, xã.
- Đảm bảo tất cả các cơ sở tiêm chủng trực thuộc áp dụng Hệ thống thông
tin tiêm chủng quốc gia, kể cả phòng sinh của khoa sản; 100% trẻ sinh ra đều
được quản lý trên Hệ thống. Định kỳ rà soát, sàng lọc tránh hiện tượng trùng lặp
các đối tượng.
- Bố trí đủ nhân lực để triển khai có hiệu quả và giám sát chặt chẽ công tác
tiêm chủng trên địa bàn thành phố; đặc biệt là khi triển khai các vắc xin mới trong
tiêm chủng mở rộng.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh Phan Thiết:
Thông tin tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm chủng phòng bệnh, những
phản ứng có thể gặp sau khi tiêm chủng và cách theo dõi, chăm sóc người được
tiêm chủng; đồng thời, vận động người dân tích cực tham gia chương trình tiêm
chủng mở rộng.

4. UBND các phường, xã:
Chỉ đạo cho Trạm y tế địa phương theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực
hiện tiêm chủng mở rộng ở địa phương mình có kết quả cao nhất, tránh bỏ sót đối
tượng không được tiêm chủng.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các
phường, xã triển khai thực hiện tốt nội dung công văn này./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên,
- Sở Y tế (báo cáo);
- PCT. UBND (VX) tp,
- Chánh VP;
- Lưu: VT, VX (L)
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