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Số: 24 /KH-BCĐ Chi Lăng, ngày  15 tháng 4 năm 2022 
 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 

cho trẻ từ đủ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định 2470/QĐBYT ngày 14/6/2019 về việc Hướng dẫn 

khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em; 

Căn cứ Quyết định số 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc hướng dẫn sửa đổi bổ sung hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 đối với trẻ em; 

Căn cứ Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng  Sơn về việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm2021-2022; 

Căn cứ công văn số 1535/BYT-DP ngày 28/3/2022 về việc Tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; 

Căn cứ thông báo số 456/TB-BYT ngày 02/4/2022  Kết luận của PGS.TS. 

Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến về triển khai 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người mắc COVID-19; 

Căn cứ Công văn số 1461/VP-KGVX ngày 08/4/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19; 

Căn cứ kế hoạch số 45/KH-SYT ngày 10/4/2022 của Sở y tế Lạng Sơn về 

triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 5 đến dưới 12 

tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022; 

Ban chỉ đạo tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 xây dựng kế hoạch 

triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ đủ 5 tuổi đến 

dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2022 như sau: 

           I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Phòng, chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 

cho trẻ từ 5 đến dưới12 tuổi trên địa bàn huyện Chi Lăng với mục tiêu: Trong 

quý II năm 2022 toàn huyện hoàn thành tiêm chủng cho nhóm trẻ em từ 5 đến 

dưới 12 tuổi đảm bảo bao phủ miễn dịch cộng đồng, góp phần thực hiện mở cửa     

trường học an toàn. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- 100% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn toàn huyện được tiếp cận 

tiêm vắc xin phòng COVID-19. 
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- Trên 95% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn toàn huyện đủ điều kiện 

tiêm chủng được tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng COVID-19. 

- Sử dụng hiệu quả khi nguồn vắcxin phòng COVID-19 được phân bổ; 

đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và các quy 

định của Bộ Y tế về tiêm chủng. 

II. NGUYÊN TẮC, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ THỜI GIAN 

TRIỂN KHAI 

1. Nguyên tắc 

- Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, thống nhất chặt chẽ của các cấp Ủy 

đảng, chính  quyền, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp; gắn với trách  nhiệm 

của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và có sự đồng thuận của toàn thể nhân dân 

trên địa bàn huyện. 

-  Tuân thủ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 

21/11/2007. 

- Triển khai tiêm chủng phải theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên 

môn, đảm bảo an toàn tiêm chủng đồng thời tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo 

tỷ lệ bao phủ cao và tiếp cận công bằng cho người dân. 

- Huy động tối đa nhân lực y tế tại Trung tâm Y tế và Trạm Y tế xã, thị 

trấn, y tế trường học … để tổ chức thực hiện bảo đảm an toàn trong tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19. 

- Có sự đồng thuận, đồng ý của gia đình, người giám hộ cho trẻ em từ 5 

đến dưới 12 tuổi tham gia tiêm chủng. 

2. Đối tượng triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 

- Trẻ từ đủ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện Chi Lăng (là trẻ đã 

đến ngày sinh nhật lần thứ 5 nhưng chưa đến ngày sinh nhật lần thứ 12). Dự 

kiến số đối tượng tiêm chủng trên địa bàn toàn huyện 10.203 trẻ, vắc xin 

phòng COVID-19 của Pfizer-BioNTech và Moderna theo hướng dẫn của nhà 

sản xuất chỉ định cho đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi và hướng dẫn chuyên 

môn của Bộ Y tế. 

3. Thời gian, hình thức, địa điểm 

3.1. Thời gian 

- Tiêm mũi 1: dự kiến trong tháng 5 năm 2022  

- Tiêm mũi 2: sau mũi 1 bốn tuần. 

   3.2. Hình thức triển khai: Tổ chức triển khai tiêm chủng diện rộng, tiêm 

đồng loạt tại tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

3.3. Địa điểm  

- Tại các cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn huyện (tại các điểm 

tiêm chủng cố định và tiêm chủng lưu động đảm bảo an toàn tiêm chủng, an 

toàn phòng, chống dịch, bao gồm: Trung tâm Y tế, Trạm Y tế xã, thị trấn, các 

điểm trường...) trong đó: Ưu tiên triển khai tổ chức tiêm chủng tại các trường 
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học, các điểm tiêm Trung tâm Y tế, Trạm Y tế, đảm bảo đủ các điều kiện tổ 

chức tiêm chủng và cấp cứu cho các đối tượng sau tiêm. 

- Số lượng bàn tiêm tại các điểm tiêm chủng Trung tâm Y tế và Trạm Y tế 

chủ động xem xét bố trí phù hợp với số đối tượng từng điểm tiêm đảm bảo an 

toàn tiêm chủng và tiến độ tiêm chủng đề ra. 

 3.4. Nhân lực thực hiện tiêm 

- Nhân lực thực hiện tiêm chủng cán bộ y tế đã được tập huấn an toàn 

tiêm chủng, tiêm vắc xin COVID-19 tại Trung tâm Y tế, Trạm Y tế xã, thị trấn. 

- Nhân lực thực hiện thường trực cấp cứu phản ứng phản vệ sau tiêm 

chủng. Huy động tối đa các đội, kíp cấp cứu thường trực tại điểm tiêm chủng 

đảm bảo mỗi điểm tiêm chủng bố trí tối thiểu 01 kíp cấp cứu. 

Nhân lực hỗ trợ tiêm: Trạm y tế xã, thị trấn tham mưu cho Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch xã, thị trấn, cử nhân lực hỗ trợ. 

4. Trang thiết bị bảo quản, vận chuyển vắc xin 

4.1. Trung tâm Y tế huyện 

- Trung tâm Y tế huyện chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hệ thống dây 

truyền lạnh bảo quản vắc xin.  

- Tiếp nhận vắc xin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, bảo quản, 

cấp phát, sử dụng theo đúng quy định. 

- Tại mỗi điểm tiêm chủng  chuẩn bị tủ lạnh, hòm lạnh để bảo quản vắc 

xin trong ngày tiêm chủng, chuẩn bị đầy đủ phích vắc xin, nhiệt kế theo dõi 

nhiệt độ và tối thiểu 3 bộ bình tích lạnh/1 phích vắc xin đảm bảo thay đổi trong 

ngày tiêm chủng. 

4.2. Trạm Y tế xã, thị trấn 

- Trên cơ sở rà soát, căn cứ đối tượng tiêm chủng.  

- Tiếp nhận vắc xin từ Trung tâm Y tế huyện về bảo quản, sử dụng đúng 

quy định. 

- Tại mỗi điểm tiêm chủng chuẩn bị tủ lạnh, hòm lạnh để bảo quản vắc 

xin trong ngày tiêm chủng, chuẩn bị đầy đủ phích vắc xin, nhiệt kế theo dõi 

nhiệt độ và tối thiểu 3 bộ bình tích lạnh/1 phích vắc xin đảm bảo thay đổi trong 

ngày tiêm chủng. 

5. Công tác quản lý đối tượng thống kê báo cáo, cập nhật trên phần 

mềm Tiêm chủng Quốc gia và Hồ sơ sức khỏe 

- Trung tâm Y tế và 20 xã, thị trấn củng cố tổ báo cáo, tổ cập nhật mũi 

tiêm lên hệ thống phần mềm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, thực hiện 

báo cáo kết quả tiêm theo biểu mẫu quy định, hàng ngày tổng hợp và đánh giá 

kết quả tiêm chủng trên tổng dân số địa bàn làm cơ sở để điều chỉnh kịp  thời 

tiến độ tiêm. 

- Đảm bảo 100% đối tượng tiêm được nhập thông tin mũi tiêm trên nền 

tảng quản lý tiêm chủng https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn/.  

https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn/
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- Theo dõi và cập nhật đầy đủ số đối tượng và mũi tiêm trên hệ thống 

phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử. 

III. CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, TẠM HOÃN TIÊM 

Thực hiện theo Quyết định số 2470/QĐ-BYT ngày 14/6/2019 về việc 

Hướng dẫn Khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em; Quyết định số 

5002/QĐ- BYT ngày 29/10/2021 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn Khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc 

xin phòng COVID-19 đối với trẻ em; Thông báo số 456/TB-BYT ngày 

02/4/2022 Kết luận của PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn,Thứ trưởng Bộ Y tế tại 

Hội nghị trực tuyến về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người mắc 

COVID-19. 

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Truyền thông 

- Triển khai các hoạt động truyền thông cho cộng đồng về mục đích, ý 

nghĩa, hiệu quả của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19; các đối tượng ưu tiên; 

loại vắc xin phòng COVID-19; lợi ích của vắc xin; lịch tiêm chủng; tính an toàn 

của vắc xin, chỉ định, chống chỉ định của vắc xin, các sự cố bất lợi có thể gặp 

sau tiêm và hướng xử lý sau tiêm chủng. 

- Sử dụng nhiều hình thức truyền thông khác nhau (các thông điệp, 

phóng sự, tài liệu truyền thông, thông tin về vắc xin phòng COVID-19); loa 

truyền thanh  xã, thị trấn; băng  zôn, tờ rơi, áp phích và truyền thông trực tiếp 

thông qua Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các tuyến… nhằm nâng 

cao nhận thức, chia sẻ thông tin và vận động người dân, huy động xã hội 

tham gia tiêm chủng. 

- Thời gian: trước, trong và sau chiến dịch tiêm chủng. 

-  Đơn vị thực hiện: Trung tâm văn hóa, Thể thao và Truyền thông. 

-  Cơ quan phối hợp: Trung tâm Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống 

COVID-19 các huyện, xã, thị trấn. 

2. Điều tra, lập danh sách đối tượng 

- Ngành  giáo dục phối hợp  với Công an, Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã, 

thị trấn … điều tra lập danh sách toàn bộ trẻ đang cư trú trên địa bàn (thường trú 

và tạm trú) theo từng lớp tại các trường học và tại cộng đồng (đối với những trẻ 

không đi học) chia làm 2 nhóm để xây dựng kế hoạch triển khai. 

- Quản lý danh sách đối tượng theo trường học đóng trên địa bàn xã, thị 

trấn. Trường hợp trẻ không tham gia học tập tại các trường, quản lý theo danh 

sách của xã, thị trấn. 

- Cập nhật đối tượng lên phần mềm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Mốc tính tuổi đủ ngày, đủ tháng, đủ năm tính đến thời điểm tiêm chủng. 

- Giao Trung tâm Y tế huyện là đầu mối tổng hợp danh sách tất cả các 

nhóm đối tượng được tiêm trong kế hoạch và đúng đối tượng để tổ chức tiêm 

đồng thời gửi Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tổng hợp. 
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3. Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản và phân phối vắc xin, vật tư 

- Trung tâm Y tế tiếp nhận, bảo quản vắc xin do trung tâm kiểm soát bệnh 

tật tỉnh phân bổ theo từng đợt, đồng thời phân bổ cho các xã, thị trấn theo số đối 

tượng của từng địa phương. 

Căn cứ vào số lượng vắc xin được phân bổ và danh sách, số lượng của các 

xã, thị trấn, Trung tâm Y tế phân phối cho các điểm tiêm trước 01 ngày khi triển 

khai Chiến dịch. 

- Trung tâm Y tế các huyện in ấn phiếu khám sàng lọc, phiếu cam kết 

đồng ý trước tiêm chủng, giấy xác nhận tiêm chủng và giấy hướng dẫn theo dõi 

sau tiêm. 

4. Lập kế hoạch tiêm chủng 

- Các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai tiêm chủng chi tiết cho đối 

tượng thuộc phạm vi phụ trách. 

- Bản kế hoạch phải xác định rõ thời gian, địa điểm, nhân lực, danh 

sách, số đối tượng được tiêm tại mỗi điểm tiêm, các điều kiện đảm bảo an 

toàn tiêm chủng. 

5. Tổ chức tiêm chủng 

- Lập danh sách đối tượng đến tiêm chủng. Thông báo cho các đối tượng 

đến tiêm theo khung giờ để đảm bảo không tập trung quá đông trong cùng một 

thời điểm. 

- Tổ chức buổi tiêm chủng theo đúng quy định tại Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ; 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; Quyết định số 3518/QĐ-BYT ngày 20/7/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID- 19; Quyết định  số 3588/QĐ-BYT ngày 26/07/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; 

Quyết  định  số 43/QĐ- BYT ngày 07/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế; Quyết 

định số 2470/QĐ-BYT ngày 14/6/2019 về việc Hướng dẫn Khám sàng lọc 

trước tiêm chủng đối với trẻ em Quyết định số 5002/QĐ-BYT ngày 

29/10/2021 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ 

sung Hướng dẫn Khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

đối với trẻ em; thông báo Số 456/TB-BYT ngày 02/4/2022 Kết luận của 

PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến về 

triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người mắc COVID-19 và các 

quy định của Bộ Y tế về Công tác tiêm chủng. 

- Các cơ sở tiêm chủng phải sẵn sàng xử trí các phản ứng sau tiêm chủng 

(nếu có) theo quy định tại Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ 

Y tế Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. Tại mỗi điểm tiêm phải có 

tối thiểu 1 hộp cấp cứu phản vệ và 50 ống Adrenalin, Adrenalin 1mg/1ml để 

sẵn trong bơm tiêm gắn sẵn kim, đậy kín kim tiêm bằng nắp để xử trí. Công 

https://luatvietnam.vn/y-te/quyet-dinh-43-qd-byt-215467-d1.html
https://luatvietnam.vn/y-te/quyet-dinh-43-qd-byt-215467-d1.html
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văn số 4198/BYT-KCB ngày 22/5/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai công tác 

an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Bố trí điểm tiêm chủng theo quy tắc 1 chiều, đảm bảo khoảng cách giữa 

các bàn, vị trí tiêm chủng để phòng chống dịch theo thứ tự như sau: Khu vực 

chờ trước tiêm chủng, bàn đón tiếp, hướng dẫn, bàn khám sàng lọc và tư vấn 

trước tiêm chủng, bàn tiêm chủng, bàn ghi chép, vào sổ tiêm chủng,  khu vực 

theo dõi và xử trí tai biến sau tiêm chủng. Khu vực các bàn tiêm phải được vệ 

sinh sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng, khoa học và thường xuyên được lau chùi, khử 

khuẩn. Bố trí khu vực nhà vệ sinh riêng và khử khuẩn hàng ngày. 

- Bố trí khu vực chờ trước tiêm chủng, sàng lọc, tư vấn, tiêm chủng, theo 

dõi và xử trí tai biến sau tiêm chủng 30 phút-60 phút, đảm bảo thông thoáng, đủ 

ghế ngồi và giữ khoảng cách giữa các đối tượng được tiêm chủng, nhân viên y 

tế, người nhà. 

- Tại mỗi điểm tiêm phải tổ chức các đội cấp cứu tại chỗ và ít nhất 01 đội 

cấp cứu lưu động, đảm bảo cấp cứu trong thời gian ngắn nhất. 

- Trong thời gian triển khai tiêm chủng phải duy trì thường trực cấp cứu, 

xử  trí các trường hợp phản ứng, tai biến do tiêm chủng. Trung tâm y tế phải để 

trống tối thiểu 5 giường hồi sức tích cực để sẵn sàng xử trí trường hợp tai biến 

nặng sau tiêm chủng. 

- Thực hiện tiêm chủng đúng đối tượng, đúng chỉ định, đảm bảo quy trình, 

kỹ thuật và tăng cường người hỗ trợ khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm chủng. 

- Cập nhật đầy đủ thông tin đối tượng được tiêm, ghi chép đầy đủ các biểu 

mẫu khám sàng lọc, lập sổ theo dõi tại bàn tiêm, cung cấp phiếu xác nhận đã 

tiêm phòng vắc xin COVID-19 cho người đã được tiêm. 

- Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao cho tiêm 

chủng, biểu mẫu tiêm chủng. Chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện xử trí cấp cứu 

tại chỗ và phương án cụ thể để hỗ trợ cấp cứu trong trường hợp cần thiết. 

- Có bồn rửa tay, xà phòng hoặc dung dịch rửa tay ngay tại điểm tiêm 

chủng. Chuẩn bị dung dịch sát khuẩn tay nhanh, khẩu trang ngay tại vị trí cửa ra 

vào và các vị trí đối tượng tiêm chủng, nhân viên y tế thường xuyên tiếp xúc 

(tay nắm cửa, thang máy...).Các bề mặt thường xuyên tiếp xúc phải được vệ sinh 

bằng các biện pháp thích hợp (ít nhất 1lần/ngày). 

-  Bàn tiêm chủng với nguyên tắc sắp xếp các dụng cụ thuận tiện cho cán 

bộ y tế khi thao tác. Trên bàn tiêm chủng gồm có các thiết bị cần thiết cho việc 

bảo quản, tiêm vắc xin như: phích vắc xin, bơm kim tiêm, khay đựng panh, 

panh, lọ đựng bông khô và lọ đựng bông có cồn, hộp chống sốc, bút. Hộp an 

toàn, túi hoặc hộp đựng vỏ lọ vắc xin, thùng rác đặt ở vị trí thích hợp. 

- Các tài liệu chuyên môn theo quy định; các áp phích, tờ rơi hướng dẫn 

các bước thực hiện tiêm chủng, lịch tiêm chủng, theo dõi, chăm sóc, xử trí sự cố 

bất lợi sau tiêm chủng treo, dán trên tường tại nơi thực hiện tiêm chủng để cán 

bộ y tế, các đối tượng tiêm chủng và người dân có thể đọc, xem được. 

- Có kế hoạch tổ chức tiêm vét cho các đối tượng hoãn tiêm. 
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6. Sau khi tiêm chủng 

- Theo dõi chặt chẽ diến biến sức khỏe của người được tiêm ngay tại điểm 

tiêm ít nhất 30 phút. Tiếp tục theo dõi trong vòng 07 ngày sau khi tiêm chủng về 

các dấu hiệu toàn trạng, tinh thần, ăn, ngủ, thở, phát ban, triệu chứng tại chỗ 

tiêm, thông báo cho nhân viên y tế nếu có dấu hiệu bất thường.  Liên hệ với 

bệnh viện hoặc các cơ sở y tế nếu sau tiêm chủng có một trong các dấu hiệu như 

sốt cao (≥39°C), tím tái, khó thở... hoặc khi phản ứng thông thường kéo dài trên 

24 giờ sau tiêm chủng. 

- Trung  tâm Y tế tiếp nhận trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng phải 

tiến hành cấp cứu, điều trị và báo cáo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh trong thời  hạn 24 giờ  kể từ thời điểm tiếp nhận người  bị tai biến. Tổng 

hợp các trường hợp tai biến  nặng, báo cáo theo quy định tại Điều 6 Nghị định 

số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Điều 14, 15, 16 Thông tư 

số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế. 

-  Vệ sinh khu vực tiêm chủng, dụng cụ, trang thiết bị bằng dung dịch 

khử khuẩn. 

- Vận chuyển ngay vắc xin còn dư về kho Trung tâm Y tế bảo quản, lưu 

trữ theo quy định. 

7. Thực hành đảm bảo an toàn phòng chống dịch 

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng và các biện pháp phòng chống lây nhiễm vi 

rút SARS-COV-2 trong bối cảnh dịch COVID-19. 

 -Tổ chức buổi tiêm chủng theo quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 

26/07/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 đồng thời đảm bảo yêu cầu về giãn cách và an toàn phòng 

chống dịch bệnh COVID-19. 

- Lập kế hoạch buổi tiêm chủng:  Lập danh sách đối tượng đến tiêm chủng 

theo khung giờ đảm bảo tại vị trí chờ tiêm chủng thông thoáng, đủ ghế ngồi chờ 

và đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m giữa các đối tượng. 

- Bố trí điểm tiêm chủng đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m giữa các bàn, 

vị trí tiêm chủng. 

- Bố trí thêm diện tích, phòng  theo dõi sau tiêm chủng 30 phút để đảm 

bảo khoảng cách tối thiểu 2m giữa các đối tượng. 

- Cán bộ y tế và người đến tiêm chủng phải thực hiện các biện pháp bảo 

hộ cá nhân như  đeo khẩu trang, rửa tay hoặc sát khuẩn tay thường xuyên, tiến 

hành kiểm tra thân nhiệt theo quy định tại điểm tiêm chủng. 

- Trong trường hợp phát hiện người đi tiêm chủng là trường hợp nghi 

nhiễm SARS-COVID-2 hoặc tiếp xúc gần với trường hợp COVID-19 trong 

vòng 02 ngày cần dừng ngay buổi tiêm chủng và thực hiện quản lý các trường 

hợp này theo quy định. 

- Hạn chế nói chuyện, tiếp xúc với người khác tại điểm tiêm chủng. 

- Hạn chế sử dụng điều hòa trong buổi tiêm chủng. 
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8. Giám sát, xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 

- Giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng: Các cơ sở tiêm chủng 

thực hiện giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng theo Hướng dẫn của 

Bộ Y tế. Khi xảy ra trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng, quy trình điều tra, 

báo cáo và thông  báo kết quả điều tra, xử trí trường hợp tai biến nặng sau tiêm 

chủng được thực hiện theo Điều 6 Nghị định104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016. 

- Giám sát định kỳ các cơ sở tiêm chủng tiến hành theo dõi, giám sát phản 

ứng thông thường và tai biến nặng sau tiêm theo quy định tại Nghị định 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số 34/2018/TT-

BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế. 

- Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân,  tai biến nặng trong 

quá trình sử dụng vắc xin, tổ chức và hoạt động theo Thông tư số 24/2018/TT-

BYT ngày18/09/2018 và Thông tư số 05/2020/TT-BYTsửa đổi, cập nhật một số 

điều của Thông tư số 24/2018/TT-BYT ngày18/09/2018. 

- Xử trí phản vệ trong quá trình sử dụng vắc xin, quy trình chẩn đoán và xử trí 

phản vệ tuân theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế 

hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. Quy trình được đào tạo định kì cho 

các cán bộ tham gia vào quá trình tiêm tại các tuyến, các cơ sở khám chữa bệnh. 

9. Quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm 

Các cơ sở tiêm thu gom và xử lý bơm kim tiêm, rác thải y tế tại điểm tiêm 

theo quy định tại văn bản số 102/MT-YT ngày 04/03/2021 về việc hướng dẫn 

chất quản lý thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của Cục quản 

lý Môi trường y tế - Bộ Y tế; công văn số 5679/BYT-MT ngày16/7/2021 của Bộ 

Y tế về việc tiếp tục xử lý vỏ lọ vắc xin COVID-19. 

10. Kiểm tra, giám sát và báo cáo hoạt động tiêm 

a. Nội dung kiểm tra, giám sát 

-  Kiểm tra, giám sát việc điều tra đối tượng, bố trí điểm tiêm chủng, bố trí 

nhân lực, tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin. Giám sát trước triển khai 

tiêm chủng phải kết thúc trước thời điểm triển khai 2-3 ngày. 

- Trong các buổi tiêm chủng kiểm tra, giám sát sử dụng, bảo quản vắc xin, 

đôn đốc đối tượng đến tiêm chủng, kỹ thuật tiêm chủng, phòng chống sốc. Phát 

hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh nhằm đạt mục tiêu và chất lượng 

của đợt tiêm chủng. Tăng cường giám sát an toàn tiêm chủng và phản ứng sau 

tiêm chủng. 

- Tại các điểm tiêm chủng cần phân công nhân viên y tế chịu trách nhiệm 

theo dõi, xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng (nếu có), sẵn sàng các 

phương tiện cấp cứu tại chỗ, hộp thuốc phòng chống sốc. Có sẵn phương án 

phân công cụ thể người hỗ trợ cấp cứu, đội cấp cứu lưu động, phương tiện vận 

chuyển bệnh nhân khi cần thiết. 
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- Yêu cầu đối tượng tiêm chủng ở lại theo dõi ít nhất 30 phút để phát hiện 

sớm các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng. Lưu ý các dấu hiệu khó chịu, buồn 

nôn, phát ban, sưng tại chỗ tiêm có thể là các biểu hiện của phản ứng dị ứng. 

b. Tai biến nặng sau tiêm chủng 

- Cần dừng ngay buổi tiêm chủng, xử trí cấp cứu, trường hợp vượt quá 

khả năng thì phải chuyển người bị tai biến nặng sau tiêm chủng đến cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh tuyến cao hơn gần nhất. 

- Niêm phong toàn bộ số vắc xin,  bảo quản số vắc xin trong dây 

chuyền lạnh ở nhiệt độ từ 2-8ºC. Niêm phong bơm kim tiêm sử dụng trong 

buổi tiêm chủng. 

 - Lập biên bản ghi nhận nhiệt độ, tình trạng bảo quản vắc xin, dung môi 

tại thời điểm xảy ra phản ứng nặng. Thống kê toàn bộ số lượng vắc xin đã sử 

dụng và số đối tượng đã được tiêm trong buổi tiêm chủng. 

- Thống kê đầy đủ thông tin liên quan đến trường hợp tai biến nặng và báo 

cáo theo quy định. 

- Ngay sau chiến dịch kiểm tra kết quả thực hiện chiến dịch và đánh giá 

việc hoàn thành chỉ tiêu chiến dịch. Các nội dung kiểm tra gồm số đối tượng 

cần tiêm, số đối tượng đã được tiêm; lượng vắc xin đã sử dụng, lượng vắc xin 

bị hủy. 

c. Phương thức giám sát: Sử dụng bảng kiểm giám sát theo quy định. 

d. Công tác thống kê - báo cáo: Các điểm tiêm chủng tổng hợp, báo cáo 

kết quả tiêm theo quy định gửi về Trung tâm Y tế huyện theo địa chỉ 

(Email:doiytdpchilang@gmail.com) trước 16 giờ hàng ngày. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí từ Trung ương 

Trung ương cung cấp toàn bộ vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn để thực 

hiện tiêm cho các đối tượng. 

2. Kinh phí địa phương: sử dụng nguồn kinh phí huyện cấp cho công tác 

phòng chống dịch năm 2022. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ đạo tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 huyện 

- Chỉ đạo tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-

19 cho trẻ em từ đủ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện, trong đó chỉ đạo đảm 

bảo các điều kiện về địa điểm, nhân lực, vật lực .. hỗ trợ cho triển khai chiến 

dịch tiêm chủng phòng COVID-19 trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo công tác truyền thông về chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng 

CoOVID-19 trên địa bàn. 

- Chỉ đạo tổ chức vận chuyển vắc xin phòng COVID-19 từ TTYT huyện 

đến các địa điểm tiêm chủng xã, thị trấn theo đúng quy định về quản lý vắc xin. 

- Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 để chỉ đạo việc tổng hợp số liệu tiêm phục vụ việc quản lý và 
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đề xuất số lượng vắc xin. 

- Chỉ đạo theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. 

2. Trung tâm Y tế huyện 

- Chủ trì, triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em 

từ đủ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế xã, thị trấn xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng đợt 

tiêm căn cứ theo tiến độ cung ứng vắc xin của Bộ Y tế và diễn biến tình hình 

dịch bệnh, triển khai thực hiện, báo cáo... phân công cán bộ giám sát, hỗ trợ 

chuyên  môn cho các điểm tiêm, đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra sai 

sót khi triển khai tiêm. 

- Tổng hợp tình hình, báo cáo UBND huyện, Ban Chỉ đạo triển khai chiến 

dịch tiêm vắc xin COVID-19,  kết quả thực hiện kế hoạch. 

- Xây dựng dự toán kinh phí để thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát, 

truyền thông, tổ chức tiêm tại tuyến huyện và gửi Phòng Tài chính thẩm định 

trình UBND huyện xem xét, quyết định. 

- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các điểm tiêm tại các xã, thị trấn trong quá 

trình triển khai thực hiện kế hoạch. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Thẩm định kinh phí theo đề nghị của Trung tâm Y tế huyện trình UBND 

huyện phê duyệt kinh phí để thực hiện kế hoạch. Hướng dẫn chi, thanh quyết 

toán kinh phí theo quy định. 

4. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện 

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 

đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở thực hiện các hoạt động truyền thông tới 

người dân về lợi ích tiêm vắc xin phòng COVID-19.  

5. Các cơ quan, ban, ngành khác 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công thực hiện tuyên truyền 

việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại cơ quan, đơn vị. Quán triệt cán 

bộ công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị thực hiện tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế trên địa bàn. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế, tổ chức tiêm cho các đối tượng thuộc đơn 

vị mình và hỗ trợ Trung tâm Y tế khi cần thiết. 

6. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên và toàn thể Nhân 

dân về đối tượng tiêm chủng, loại vắc xin phòng COVID-19 và lợi ích của tiêm 

vắc xin để Nhân dân hiểu và tham gia tiêm phòng vắc xin phòng COVID-19 

theo thứ tự ưu tiên tại Kế hoạch này. Tăng cường công tác giám sát việc tiêm 

phòng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn toàn huyện. 

7. UBND các xã, thị trấn 

- Căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc 

xin liều bổ sung và liều nhắc lại phòng COVID-19 trên địa bàn năm 2021-2022, 
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kế hoạch chi tiết cho từng đợt tiêm. 

- Tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ tiêm vét vắc xin phòng COVID-19 

cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên, phấn đấu đến 31/12/2022 ít nhất 95% người 

từ 18 tuổi trở lên, trẻ em từ đủ 12 đến 17 tuổi có mặt trên địa bàn huyện được 

tiêm đủ liều vắc xin cơ bản phòng COVID-19. 

- Rà soát thống kê danh sách người tiêm liều bổ sung vắc xin phòng 

COVID-19, ưu tiên tiêm trước cho người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ 

bản (tiêm 01, 02 hoặc 03 mũi tùy theo loại vắc xin) có tình trạng suy giảm miễn 

dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức 

chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng.... trong năm 2021 và quý 

I/2022. 

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện tuyên truyền tới người dân về đối tượng tiêm, 

loại vắc xin phòng COVID-19, lợi ích của tiêm vắc xin và theo dõi phản ứng sau 

tiêm bằng nhiều hình thức. Trong đó tăng cường truyền thông trên loa phát 

thanh xã, phường, thị trấn; truyền thông trực tiếp tại hộ gia đình, in phát tờ rơi 

về vắc xin phòng COVID-19; bố trí cán bộ thực hiện tư vấn, truyền thông trực 

tiếp cho người dân tại các điểm tiêm. 

- Chỉ đạo các thôn phối hợp chặt chẽ với trạm Y tế trong việc điều tra, lập 

danh sách đối tượng tiêm chủng. 

- Chỉ đạo các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ … tham gia tổ chức 

triển khai chiến dịch tiêm chủng trên địa bàn. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động triển khai thực hiện tại các đơn vị 

trên địa bàn. 

- Báo cáo tiến độ và kết quả triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 về 

Trung tâm Y tế huyện và UBND huyện. 

Ban Chỉ đạo tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 huyện yêu cầu các cơ 

quan liên quan và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế; 

- TTKSBT tỉnh; 

-TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch 

COVID-19 huyện (QĐ số 1410-QĐ/HU); 

- Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn 

- Lưu: VT, TTYT. 

TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vi Quang Trung 
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