UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ Y TẾ
Số: 3111 /SYT-NVY
V/v chuẩn bị tiêm vắc xin phòng
bệnh COVID-19 cho trẻ em

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lâm Đồng, ngày 28 tháng 10 năm 2021

Kính gửi:
- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng;
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng;
- UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc.
Thực hiện Công văn số 7697/UBND-VX3 ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh
Lâm Đồng về việc tăng cường triển khai tiêm chủng. Tiếp theo Công văn số 2927/SYTNVY ngày 13/10/2021 của Sở Y tế về việc đề xuất nhu cầu vắc xin phòng COVID-19
tháng 10-12/2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022, để đảm bảo tiến độ của chiến dịch
tiêm chủng và chuẩn bị tổ chức tốt các đợt tiêm chủng vắc xin phòng bệnh COVID-19
cho trẻ em, Sở Y tế kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, Sở Lao động
Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng và UBND các huyện, thành phố phối hợp với
ngành y tế khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Phòng Giáo dục,
Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, thành phố, các trường học, cơ sở
giáo dục thường xuyên trên địa bàn, công an địa phương và trạm y tế xã, phường,
thị trấn thống kê số lượng và lập danh sách toàn bộ số trẻ em trên địa bàn theo
các nhóm tuổi từ 3 đến dưới 12 tuổi, 12 đến dưới 16 tuổi, 16 đến dưới 18 tuổi, để
tiến hành tiêm ngay khi có vắc xin phân bổ của Bộ Y tế (ưu tiên lập danh sách nhóm
đối tượng từ 12 đến dưới 18 tuổi, kể cả các em không đi học, tránh bỏ sót đối tượng).
2. Gửi bảng tổng hợp số lượng và danh sách trẻ em trên địa bàn theo các nhóm
tuổi từ 3 đến dưới 12 tuổi, 12 đến dưới 16 tuổi, 16 đến dưới 18 tuổi về về Sở Y tế
trước 17 giờ ngày 01/11/2021 để Sở Y tế làm căn cứ phân bổ vắc xin về cho các địa
phương theo chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND tỉnh.
Sở Y tế Lâm Đồng trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị, mọi chi
tiết đề nghị Quý đơn vị liên hệ với Phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế Lâm Đồng theo
số điện thoại 02633.816.089 và 0919.440.566 (Ths Trần Ngọc Trung) để kịp thời
phối hợp giải quyết.
(Gửi kèm Công văn số 7697/UBND-VX3 ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh
Lâm Đồng)./.
Nơi nhận:
- Như trên (để phối hợp);
- Bộ Y tế (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Cục YTDP-BYT (để báo cáo);
- TT KSBT Lâm Đồng;
- PYT các Huyện, TP (để thực hiện);
- TTYT các Huyện, TP (để thực hiện);
- BGĐ SYT;
- Lưu: VT, NVY.VKH.
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