
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ ĐÔNG HÒA 
____________ 

Số:            /UBND-TTYT 

V/v đẩy mạnh tiến độ tiêm  
chiến dịch Sởi-Rubella (MR) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
________________________________________ 

Đông Hòa, ngày        tháng 9 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  
- Trung tâm Y tế; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 
- UBND các xã, phường. 

 

 Tính đến hết ngày 27/9/2022, tỷ lệ tiêm chiến dịch Sởi-Rubella (MR) chỉ đạt 

76,94%, chưa đạt so với chỉ tiêu Kế hoạch đề ra (≥ 95%). Đến thời điểm hiện tại, 
có 5 đơn vị còn tồn vắc xin MR gồm: Hòa Hiệp Trung (380 liều), Hòa Xuân Đông 

(150 liều), Hòa Hiệp Bắc (90 liều), Hòa Thành (50 liều), Hòa Tâm (20 liều); kết 
quả triển khai chi tiết tại phụ lục (gửi kèm). 

 Nhằm nâng cao tỷ lệ tiêm chủng và không để hết hạn vắc xin MR (HSD 
06/10/2022), UBND thị xã yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một 

số nội dung sau: 

 1. Trung tâm Y tế  

 - Chỉ đạo Phòng DS&YTCS và TYT các xã, phường tiếp tục rà soát và trích 

xuất danh sách những trẻ từ 1-5 tuổi thuộc diện tiêm chủng, gửi UBND xã, phường 
để mời trẻ đến tiêm chủng; tham mưu UBND xã, phường xây dựng Kế hoạch và 

triển khai tiêm vét, hoàn thành trước ngày 01/10/2022 (không để hết hạn vắc xin 
đã được cấp). 

 - Cử cán bộ thu thập thông tin, giám sát chủ động các sự cố bất lợi sau tiêm 
chủng; thực hiện nghiêm túc chế độ thống kê, báo cáo công tác tiêm chủng theo 

đúng quy định. 

 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

 Chỉ đạo các trường Mầm non trên địa bàn thị xã rà soát, lập danh sách đối 
tượng trẻ em từ 1-5 tuổi đang theo học nhưng chưa được tiêm vắc xin MR và gửi 

danh sách về các điểm tiêm chủng trên địa bàn (gọi chung là Trạm Y tế). 

 3. UBND các xã, phường 

 - Rà soát đối tượng, lập danh sách và gửi Giấy mời các trẻ từ 1-5 tuổi không 

đi học, trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi đang sinh sống tại địa phương tham gia tiêm vắc 
xin MR. 

 - Huy động nguồn lực từ các ban ngành, đoàn thể tham gia hỗ trợ ngành Y tế 
trong các hoạt động chiến dịch như: Hướng dẫn, tiếp đón, nhập liệu, phân luồng, 

kiểm soát trật tự,… 



 - Bố trí địa điểm đảm bảo tiến độ tiêm theo kế hoạch, đảm bảo yêu cầu 
phòng, chống dịch. 

 - Tăng cường công tác truyền thông về lợi ích của việc tiêm chủng đúng lịch 
và đủ liều. 

 Yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thị ủy; 
- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 
- Mặt trận và hội, đoàn thể thị xã; 

- Chánh, PCVP HĐND&UBND thị xã; 
- Phòng Văn hóa và Thông tin; 
- Trung tâm Văn hóa – TT&TT; 
- Lưu: VT, TTYT. 
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Phụ lục: Kết quả triển khai tiêm chiến dịch Sởi-Rubella (MR) tính đến ngày 27/9/2022 

(Kèm theo Công văn số:           /UBND-TTYT ngày      /9/2022 của UBND thị xã Đông Hoà) 

STT Đơn vị  
Số đối tượng  

1-5 tuổi  
Số đã tiêm 

Tỷ lệ 

(%) 

Số vắc xin 

nhận (liều) 

Số vắc xin 

sử dụng 

(liều) 

Số tồn Ghi chú 

1 Hòa Thành 341 284 83,28 420 370 50   

2 Hòa Tân Đông 268 255 95,15 300 300 0   

3 Hòa Vinh 300 285 95,00 400 400 0   

4 Hòa Xuân Tây 324 308 95,06 390 390 0   

5 Hòa Xuân Đông 317 196 61,83 410 260 150   

6 Hòa Xuân Nam 113 108 95,58 130 130 0   

7 Hòa Tâm 102 82 80,39 120 100 20   

8 Hòa Hiệp Bắc 260 190 73,08 350 260 90   

9 Hoà Hiệp Trung 560 228 40,71 740 360 380   

10 Hòa Hiệp Nam 290 276 95,17 440 440 0   

Tổng cộng 2.875 2.212 76,94 3.700 3.010 690   
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