
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:             /UBND-KGVX Lạng Sơn, ngày        tháng 12 năm 2019 

V/v thực hiện Chỉ thị số 28/CT-

TTg ngày 29/11/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng 

cường công tác tiêm chủng 

 

 Kính gửi:  

- Các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, 

Thông tin và Truyền thông; 

 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường công tác tiêm chủng, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng 

các cơ quan liên quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau: 

1. Sở Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt công 

tác tiêm chủng trên địa bàn. Khắc phục những khó khăn, tồn tại trong công tác 

tiêm chủng, đặc biệt là tiêm chủng mở rộng, bảo đảm tất cả các điểm tiêm chủng 

có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như cán bộ làm công tác tiêm chủng 

theo các quy định của Chính phủ và Bộ Y tế đã ban hành.  

- Tăng cường chỉ đạo các cơ sở y tế triển khai công tác tiêm chủng trên 

địa bàn, thực hiện việc lập kế hoạch, tổ chức tiêm chủng mở rộng trên địa bàn 

đạt tỷ lệ cao và an toàn. Đồng thời, có kế hoạch tiêm cho tất cả các đối tượng 

thuộc tiêm chủng mở rộng chưa được tiêm chủng đầy đủ, tránh bỏ sót đối tượng, 

đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt trên 95% theo quy mô xã, phường, thị 

trấn; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra toàn diện các cơ sở tiêm chủng, bao 

gồm cả tiêm chủng dịch vụ trong và ngoài công lập trên địa bàn. 

- Tích cực tập huấn, hướng dẫn an toàn tiêm chủng nhằm nâng cao năng 

lực chuyên môn cho cán bộ tham gia công tác tiêm chủng; tổ chức tiêm chủng 

đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm an toàn, hiệu quả. Đồng thời, xử trí kịp 

thời các sự cố tiêm chủng trên địa bàn. 

- Thực hiện quản lý tốt đối tượng tiêm chủng trên hệ thống thông tin tiêm 

chủng quốc gia kể cả cơ sở tiêm chủng dịch vụ và cơ sở y tế có phòng sinh, bảo 

đảm 100% trẻ em sinh ra đều được quản lý trên hệ thống.  

- Chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh cung cấp kịp 

thời thông tin về tiêm chủng, không để tình trạng đưa tin thiếu chính xác, không 
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đầy đủ tạo dư luận không tốt trong cộng đồng, ảnh hưởng tiêu cực đến việc tham 

gia tiêm chủng của người dân. Tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của 

tiêm vắc xin phòng bệnh và hướng dẫn người dân trong việc theo dõi, giám sát 

trẻ sau tiêm để người dân yên tâm tích cực đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng 

lịch theo quy định. 

 - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, triển khai đề án 

xã hội hóa công tác tiêm chủng nhằm huy động các nguồn lực để phát triển hệ 

thống tiêm chủng, tăng thêm các hình thức dịch vụ tiêm chủng, sử dụng thêm 

nhiều loại vắc xin mới, vắc xin phối hợp nhằm đáp ứng nhu cầu phòng bệnh của 

người dân. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục kiểm tra thông tin về tình trạng tiêm chủng 

của trẻ trước khi nhập học, nhắc nhở tiêm chủng bù nếu trẻ chưa được tiêm 

chủng đầy đủ; phối hợp với cơ sở y tế trên địa bàn trong việc triển khai công tác 

tiêm chủng, đặc biệt là triển khai các chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh trong 

các cơ sở giáo dục. 

3. Sở Tài chính  

- Chủ trì thẩm định kinh phí do Sở Y tế xây dựng, cân đối khả năng ngân 

sách của tỉnh tham mưu cấp có thẩm quyền đảm bảo kinh phí để triển khai công 

tác tiêm chủng theo quy định.  

- Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm 

quyền ban hành đề án xã hội hóa công tác tiêm chủng nhằm huy động các nguồn 

lực để phát triển hệ thống tiêm chủng, tăng thêm các hình thức dịch vụ tiêm 

chủng nhằm đáp ứng nhu cầu phòng bệnh của người dân. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông 

Định hướng, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí kịp thời đăng tin 

đúng và chính xác về tiêm chủng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 

lợi ích của tiêm vắc xin phòng bệnh và trách nhiệm của cha mẹ trong việc đăng 

ký và đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch theo quy định nhằm khuyến khích 

và hướng dẫn người dân tích cực tham gia tiêm chủng, bảo vệ bản thân và cộng 

đồng, phòng chống dịch bệnh. 

5. UBND các huyện, thành phố 

Chủ động phối hợp với ngành y tế trong việc triển khai thực hiện tốt công 

tác tiêm chủng trên địa bàn. Khẩn trương khắc phục những khó khăn tồn tại 

trong công tác tiêm chủng mở rộng; đầu tư đủ nguồn lực cho công tác tiêm 

chủng, bảo đảm tất cả các điểm tiêm chủng có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị 

cũng như cán bộ làm công tác tiêm chủng theo các quy định của Chính phủ và 

Bộ Y tế đã ban hành. 

Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với ngành y tế quản lý chặt 

chẽ đối tượng trong diện tiêm chủng trên địa bàn, bao gồm cả đối tượng sử dụng 

vắc xin tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ; đảm bảo tất cả các cơ sở 
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tiêm chủng áp dụng hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia kể cả cơ sở tiêm 

chủng dịch vụ và cơ sở y tế có phòng sinh, đảm bảo 100% trẻ em sinh ra đều 

được quản lý trên hệ thống. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức 

thành viên tích cực, chủ động phối hợp với ngành y tế, chính quyền các cấp tăng 

cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của 

người dân và toàn xã hội đối với công tác tiêm chủng để người dân tích cực, 

hưởng ứng đưa trẻ đi tiêm chủng phòng bệnh. 

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đài PTTH, Báo Lạn Sơn; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 

  KG-VX, KTTH, TH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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