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Kính gửi:  

  - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

  - Các TTYT/TTYTDP tuyến huyện. 

  
 

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, hiện nay tỷ lệ tiêm 

chủng vắc xin ComBE Five trên toàn tỉnh thấp, 6 tháng đầu năm 2019 chỉ có 

12.984 mũi/24.062 trẻ em <1 tuổi, đạt tỷ lệ 18%. Điều này ảnh hưởng lớn đến tỷ 

lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ < 1 tuổi; tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em <1 tuổi 

toàn tỉnh trung bình đạt 24%, trong đó, một số huyện đạt tỷ lệ cao như Lộc Hà 

(41%), Cẩm Xuyên (37%), Vũ Quang (33%); nhiều huyện có tỷ lệ thấp như 

Hương Khê (11%), Nghi Xuân (12%); Can Lộc và Thị xã Kỳ Anh (14%), Đức 

Thọ (15%).  

Để nâng cao tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em < 1 tuổi, đặc biệt là tỷ lệ 

tiêm chủng vắc xin ComBE Five tại các địa phương, Sở Y tế đề các đơn vị thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động tiêm chủng mở rộng 

trên địa bàn, đảm bảo công tác tiêm chủng được thực hiện an toàn, theo đúng quy 

định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về 

hoạt động tiêm chủng, Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 của Bộ Y 

tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP và Quyết định 

số 2470/QĐ-BYT ngày 14/6/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn khám 

sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em. 

2. Tăng số lượng tin, bài truyền thông và thời lượng các phóng sự để phổ 

biến, tư vấn về lợi ích tiêm chủng, các loại vắc xin, chất lượng các loại vắc xin 

trong tiêm chủng mở rộng, khuyến khích người dân lựa chọn tiêm các vắc xin 

trong tiêm chủng mở rộng (tương đương với vắc xin dịch vụ hoặc các vắc xin sẵn 

có) để người dân được tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các loại vắc xin thuộc 

chương trình tiêm chủng mở rộng. 



3. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn rà soát nhập liệu 

các đối tượng được tiêm chủng kể cả tiêm chủng dịch vụ vào hệ thống phần 

mềm tiêm chủng Quốc gia để tăng tỷ lệ tiêm chủng cho các địa phương.  

4. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở tiêm chủng dịch vụ 

trên địa bàn đảm bảo thực hiện tiêm chủng dịch vụ đúng quy trình, quy định 

tiêm chủng mà Bộ Y tế đã ban hành; sàng lọc bệnh nhân trước khi tiêm đảm bảo 

không xẩy ra tai biến; thực hiện việc niêm yết và quản lý giá tiêm dịch vụ theo 

các quy định.  

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; (p/h chỉ đạo) 
- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố;  

- http://soyte.hatinh.gov.vn;  

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

 

Đường Công Lự 
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