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Hồng Ngự, ngày 30 tháng 3 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Về việc tăng cường lãnh đạo,
chỉ đạo công tác tiêm chủng mở
rộng trên địa bàn Huyện

Kính gửi:
- Phòng Y tế;
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Trung tâm Y tế Huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Theo số liệu thống kê từ đầu năm đến nay, toàn Huyện đã tổ chức triển
khai thực hiện việc tiêm chủng mở rộng đạt thấp rất nhiều so với kế hoạch và chỉ
tiêu Tỉnh giao (phải đạt >95%). Trong đó, có 04/10 xã, thị trấn (xã Thường Phước
2, Thường Thới Hậu A, Phú Thuận B và thị trấn Thường Thới Tiền) chưa đạt tỷ
lệ tiêm chủng đầy đủ (Chỉ tiêu: 7,9%/ tháng); 05/10 xã, thị trấn (xã Thường Phước
2, Thường Thới Hậu A, Phú Thuận A, Long Khánh A và thị trấn Thường Thới
Tiền) chưa đạt tỷ lệ trẻ được bảo vệ phòng uốn ván sơ sinh; tỷ lệ tiêm vắc xin SởiRubella, DPT 4, viêm não Nhật Bản cũng đạt tỷ lệ thấp ở nhiều địa phương.
Để thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân
dân, phòng chống các bệnh truyền nhiễm trong Chương trình tiêm chủng mở rộng.
Đồng thời, chủ động tạo miễn dịch phòng bệnh cho trẻ trong cộng đồng đạt chỉ
tiêu so với kế hoạch đề ra, Ủy ban nhân dân Huyện yêu cầu khẩn trương thực hiện
một số nội dung sau:
1. Phòng Y tế:
- Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai công tác
truyền thông, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng
cao ý thức của các bà mẹ có trẻ trong diện tiêm chủng.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện chuyên
môn, kịp thời tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân Huyện trong công tác dự phòng.
2. Trung tâm Y tế Huyện:
- Chỉ đạo hệ thống y tế tuyến xã, thị trấn quản lý, tổ chức, triển khai, tuyên
truyền, vận động các bà mẹ có con trong diện tiêm chủng, cũng như các bà mẹ
mang thai được tiêm phòng uốn ván đầy đủ.
- Đảm bảo an toàn trong tiêm chủng cho trẻ và bà mẹ mang thai, duy trì
thực hiện lịch tiêm chủng thường xuyên tại các cơ sở y tế; cung cấp đầy đủ các
trang thiết bị và vắc xin phòng bệnh trong Chương trình tiêm chủng.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin:
Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh Huyện phối hợp
với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế Huyện tích cực, chủ động nắm bắt thông tin, kiến
thức về dự phòng các bệnh truyền nhiễm, cũng như ảnh hưởng tới sức khỏe của
các bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng, kịp thời đưa tin, hướng dẫn cho người
dân. Lưu ý tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức cho các bà mẹ có trẻ trong
Chương trình tiêm chủng mở rộng.
4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Tăng cường rà soát các đối tượng và tổ chức tiêm bù, tiêm vét các loại
vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng, không để sót đối tượng, đảm bảo
tỷ lệ tiêm các loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng đạt ít nhất 95%.
- Tăng cường công tác khám sàng lọc trước tiêm chủng, tư vấn cho phụ
huynh, người chăm sóc trực tiếp trẻ về cách chăm sóc và phát hiện sớm phản ứng
sau tiêm chủng để xử trí kịp thời.
- Phối hợp với các đoàn thể cấp xã có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận
động về lợi ích của việc tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm cho bà mẹ có trẻ dưới
trong diện tiêm chủng thực hiện tiệm chủng đầy đủ.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện tốt các biện pháp an toàn
trong tiêm chủng và lợi ích của việc tiêm phòng tạo miễn dịch đầy đủ cho trẻ.
- Duy trì thực hiện tiêm chủng thường xuyên hàng tháng tại các cơ sở y
tế, đồng thời tạo thành thói quen cho các bà mẹ trong cộng đồng.
Yêu cầu các đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương triển
khai thực hiện tốt các nội dung Công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu; VT, CV/VX.
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