UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 5556/NVY-SYT

Đồng Tháp, ngày 06 tháng 12 năm 2021

V/v rà soát các đối tượng chưa tiêm
vắc xin phòng COVID-19

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
- Trung tâm Y tế huyện, thành phố.
Thực hiện Công văn số 10315/BYT-DP ngày 04/12/2021 của Bộ Y tế về
việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19;
Thực hiện Thông báo kết luận số 450/TB-VPUBND ngày 04/12/2021 của
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
COVID-19 tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại buổi họp giao ban trực tuyến về công tác
phòng, chống dịch COVID-19 ngày 03/12/2021.
Nhằm tăng cường độ bao phủ vắc xin trong cộng đồng dân cư, Sở Y tế đề
nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Chỉ đạo việc tiếp tục đẩy nhanh tiên độ tiêm vắc xin phòng COVID-19
cho người dân trong độ tuổi tiêm chủng. Đảm bảo an toàn tiêm chủng và quan
tâm cho đối tượng mắc các bệnh lý nền. Hoàn thành việc bao phủ mũi 1 cho
100% dân số từ 12 tuổi trở lên trong năm 2021 và tiêm mũi 2 cho những đối
tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian.
Chỉ đạo việc rà soát, thống kê các trường hợp chưa tiêm vắc xin phòng
COVID-19 trên địa bàn. Đặc biệt là các trường hợp chưa tiêm có nhiều bệnh lý
nền, người hoãn tiêm, người không thể đi đến điểm tiêm chủng, F0 sau điều trị
... Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo trong đó có danh sách các trường hợp có
bệnh nền (nêu lý do chưa tiêm, bệnh lý nền là gì) về Sở Y tế trước ngày
09/12/2021 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh.
Chỉ đạo Trung tâm Y tế tiếp tục tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
cho các đối tượng còn lại chưa được tiêm. Chỉ đạo các đội tiêm lưu động trên
địa bàn tổ chức đi tận nơi để tiêm chủng cho những người không thể đến điểm
tiêm cố định.
2. Trung tâm Y tế huyện, thành phố.
Thực hiện cập nhật, rà soát các đối tượng chưa được tiêm chủng trên địa
bàn và tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng này. Tổ chức các đội tiêm lưu
động với đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị vật tư y tế, xuống tận nhà các đối
tượng và thực hiện tiêm, theo dõi sau tiêm, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình
triển khai thực hiện. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo kết quả tiêm theo quy
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định. Thường xuyên theo dõi số lượng, hạn sử dụng và kịp thời báo cáo về Tổ
Điều phối vắc xin.
Chủ động phối hợp với các đội tiêm của bệnh viện đã được Sở Y tế phân
công hỗ trợ đơn vị tại Công văn số 4720/SYT-NVY ngày 28/10/2021 của Sở Y
tế về việc chuẩn bị triển khai chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn trên phạm vi
toàn Tỉnh (đính kèm văn bản).
Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, NVY.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Lâm Thái Thuận
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