
 

UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /SYT-NVY 

 

      Phú Yên, ngày      tháng 5 năm 2022  
 

V/v triển khai Kế hoạch tiêm bổ 

sung vắc xin Uốn ván-Bạch hầu  

(Td) đợt 2 năm 2022 
 

 
Kính gửi:  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

 
 

Thực hiện nội dung Quyết định số 1031/QĐ-BYT ngày 29/4/2022 của Bộ 
Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu (Td) 
năm 2022 tại 32 tỉnh, thành phố; 

Ngày 08/03/2022, Sở Y tế đã có Kế hoạch số 19/KH-SYT về việc tiêm bổ 
sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu (Td) năm 2022; 

Để triển khai đạt hiệu quả chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - 
Bạch hầu (Td) đợt 2 năm 2022, Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai 
thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Nhận được Công văn này đề nghị Lãnh đạo đơn vị nghiêm túc triển khai 
thực hiện./. 

(Đính kèm Quyết định số 1031/QĐ-BYT ngày 29/4/2022 của Bộ Y tế). 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- GĐ, các PGĐ; 
- TTYT các H, TX, TP; 
- Lưu: VT, NVY. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 
 

Huỳnh Lê Xuân Bích 
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