
KẾ HOẠCH 

Bổ sung triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 

năm 2021 - 2022 trên địa bàn huyện Sơn Dƣơng 
 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;  

Căn cứ Nghị quyết số 1496/NQ-CP ngày 09/10/2021 của Chính phủ về ban 

hành hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19” ; 

Căn cứ Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 20/7/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 - 

2022; Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 04/8/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về 

Kế hoạch triển khai công tác an toàn Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tại Văn bản số 

3878/UBND-THVX ngày 11/10/2021 về việc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc 

xin phòng COVID-19; 

Căn cứ Kế hoạch số 992/KH-SYT ngày 11/10/2021 của Sở Y tế tỉnh Tuyên 

Quang về Kế hoạch bổ sung triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 

năm 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch bổ sung triển khai Chiến dịch 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 - 2022 trên địa bàn huyện Sơn Dương, 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp nhận, bảo quản, phân bổ vắc xin và triển khai tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 kịp thời cho các đối tượng theo đúng các Hướng dẫn và Kế hoạch đã 

ban hành. 

- Phấn đấu đạt tỷ lệ 80% người dân trên 50 tuổi được tiêm chủng tiêm đủ 

02 mũi vắc xin phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian sớm nhất. 

- Phấn đấu tiêm cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên, theo đúng đối 

tượng quy định, trên nguyên tắc ưu tiên đối tượng có nguy cơ mắc cao hơn tại các 

khu dân cư tập trung đông người, cụm công nghiệp, nhà máy, hợp tác xã … để 

đảm bảo sản xuất an toàn và phát triển kinh tế. 

- Đảm bảo an toàn, hiệu quả khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19. 
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2. Yêu cầu 

- Công khai, minh bạch đối tượng tiêm theo đúng hướng dẫn trong các văn 

bản của Chính phủ và của Bộ Y tế; tạo được sự đồng thuận, hợp tác của người 

dân trong quá trình triển khai. 

- Danh sách đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 phải được Ủy ban 

nhân dân/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn phê duyệt; 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Trưởng thôn, tổ dân phố xác nhận danh sách đối 

tượng tiêm đúng theo quy định. 

- Tổ chức tiêm sớm, ngay sau khi nhận vắc xin về địa phương và đảm bảo 

tiêm an toàn. 

- Tiếp nhận và phân bổ 16.000 liều vắc xin được cấp, tổ chức Chiến dịch 

tiêm mũi 1 (8.000 liều), xong trước 20/10/2021 và tiêm trả mũi 2 sau 21 - 28 ngày 

theo quy định. 

II. NGUYÊN TẮC, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Nguyên tắc 

Tiêm tập trung cho toàn bộ người dân thuộc đối tượng ưu tiên theo quy 

định, trên nguyên tắc: Ưu tiên cho các khu dân cư tập trung đông người, khu, cụm 

công nghiệp để duy trì hoạt động sản xuất; các đối tượng từ trên 50 tuổi trở lên. 

Căn cứ vào số liều vắc xin được phân bổ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 các xã, thị trấn lập danh sách đối tượng tiêm gửi cho các cơ sở tiêm. 

2. Đối tƣợng triển khai, dự kiến số ngƣời đƣợc tiêm tối đa/ngày 

2.1. Tổng số đối tượng trên 18 tuổi chưa tiêm: 109.940 người (Tỷ lệ 85,7% 

dân số trên 18 tuổi chưa được tiêm vắc xin). Trong đó: 

- Nhóm 1: Người làm việc trong các cơ sở y tế, ngành y tế (Công lập và tư 

nhân): 02 người.  

- Nhóm 2: Người tham gia phòng chống dịch (Thành viên Ban Chỉ đạo các 

cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ 

COVID cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên...): 15 người.  

- Nhóm 6: Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: Vận tải, du lịch; cung cấp 

dịch vụ điện, nước: 106 người. 

- Nhóm 7: Giáo viên, người làm việc, người làm việc tại các cơ quan, đơn 

vị hành chính; các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng, đấu giá... thường 

xuyên tiếp xúc với nhiều người: 59 người.  

- Nhóm 8: Người mắc các bệnh mạn tính; người trên 65 tuổi: 15.323 người. 

- Nhóm 9: Người sinh sống tại các vùng có dịch:  393 người.  

- Nhóm 10:  Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội: 12.539 người.  

- Nhóm 12.1: Các đối tượng là người lao động, đang làm việc tại các doanh 

nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh 

nghiệp kinh doanh vận tải, tín dụng, du lịch...): 17.199 người 
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- Nhóm 12.2: Thân nhân người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp, khu công nghiệp, nhà máy: 9.733 người. 

- Nhóm 12.3: Các cơ sở kinh doanh khác (Cơ sở lưu trú, ăn uống, ngân 

hàng, chăm sóc sức khỏe, dược, vật tư y tế...cơ sở bán lẻ, bán buôn, chợ, công 

trình xây dựng, người dân ở vùng, khu du lịch…): 1.752 người 

- Nhóm 13: Các chức sắc, chức việc các tôn giáo: 85 người. 

- Nhóm 14: Người lao động tự do: 52.734 người. 

 2.2. Dự kiến số người được tiêm tối đa/ngày:  

- Bình quân số lượt tiêm tại 01 điểm tiêm là 300 - 500 người/điểm/ngày; toàn 

huyện triển khai tiêm từ 1.500 - 2.000 người/ngày và tối đa 2.500 người/ngày. 

- Số người cần tiêm đủ 02 mũi: 109.940; số người cần tiêm thêm 01 mũi: 

12.489 (Tiêm trả mũi 2). 

- Dự kiến số liều vắc xin cần dùng là: 232.369 liều.  

- Số lượng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh phân bổ đợt 11: 16.000 liều. 

2.3. Nguồn vắc xin: Do Sở Y tế phân bổ. 

3. Thời gian, địa điểm 

3.1. Thời gian bắt đầu tiêm: Đợt 11 tiêm từ ngày 14/10 đến 20/10/2021. 

Các đợt tiếp theo căn cứ vào thời gian và số lượng vắc xin phân bổ của tỉnh. 

3.2. Địa điểm: 

- Tại 03 điểm tiêm cố định theo Kế hoạch 337/KH-UBND ngày 06/8/2021 

của của Uỷ ban nhân dân huyện. 

- Bổ sung thêm 02 điểm tiêm cố định: Phòng khám đa khoa KV Đông Thọ 

và Phòng khám đa khoa KV Tân Trào. 

- Điểm tiêm bổ sung ngoài các điểm nêu trên hoặc điểm tiêm lưu động (Tại 

các nhà máy, khu công nghiệp…): Phải đảm bảo các điều kiện tiêm chủng theo 

quy định của Bộ Y tế và được sự cho phép của Sở Y tế. 

(Có Lịch tiêm và Biểu phân bổ vắc xin gửi kèm theo). 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Tổ chức, chỉ đạo  

- Căn cứ Kế hoạch của tỉnh và Quyết định phân bổ vắc xin Sở Y tế, Ủy 

ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 

tại huyện đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người được tiêm và phù hợp với tình 

hình thực tế tại địa phương. 

- Phân công trách nhiệm cụ thể tới các đơn vị, thành viên Ban Chỉ đạo 

Chiến dịch và các tổ chức, cá nhân liên quan trong thực hiện nhiệm vụ.   

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc chỉ đạo các hoạt động đảm bảo triển 

khai tiêm hết số liều vắc xin được phân bổ và đúng tiến độ. 

2. Truyền thông: Thực hiện hoạt động thông tin, truyền thông nhằm mục 

đích để người dân hiểu rõ về các loại vắc xin mới: 
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- Mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

- Mục tiêu, đối tượng, địa bàn, phương thức triển khai tiêm vắc xin đợt này. 

- Chỉ định, chống chỉ định của vắc xin, phản ứng có thể gặp phải và hướng 

xử lý sau tiêm. 

- Tổ chức tư vấn, tuyên truyền trực tiếp cho đối tượng được tiêm về lợi ích khi 

tiêm chủng, một số bất lợi và hướng xử trí khi sử dụng loại vắc xin tiêm chủng. 

3. Tập huấn chuyên môn 

Tập huấn chuyên môn cho đối tượng là cán bộ y tế tham gia Chiến dịch, có 

thể mở rộng ra các tình nguyện viên tham gia hỗ trợ Chiến dịch nếu cần thiết. 

Nội dung: Tổ chức buổi tiêm, bảo quản vắc xin, công tác an toàn tiêm 

chủng, khám sàng lọc, giám sát phản ứng sau tiêm vắc xin phòng COVID19. Cập 

nhật, bổ sung các hướng dẫn chuyên môn xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc 

xin COVID-19 

Yêu cầu: Tài liệu đảm bảo chi tiết về tiêm Chiến dịch vắc xin COVID-19 

đảm bảo theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Y tế, đồng thời phù hợp với các điểm 

tiêm chủng (Bao gồm điểm tiêm chủng cố định và điểm tiêm chủng lưu động). 

4. Dự trù, tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin, vật tƣ tiêm chủng 

- Giao Trung tâm Y tế huyện là đầu mối tiếp nhận, bảo quản, phân phối vắc 

xin, vật tư tiêm chủng cho toàn huyện.  

- Việc vận chuyển, bảo quản vắc xin phải được thực hiện bởi cán bộ được đào 

tạo hướng dẫn bảo quản vắc xin. Trong quá trình vận chuyển bảo quản vắc xin tại 

các tuyến phải có thiết bị theo dõi nhiệt độ.  

5. Tổ chức tiêm chủng  

Thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được ban hành tại Kế hoạch 

153/KH-UBND ngày 20/4/2021 của Ủy ban nhân dân huyện, cụ thể: 

5.1. Công tác Chuyên môn:  

- Nhân lực cho mỗi buổi tiêm/điểm tiêm tối thiểu từ 15 - 20 người: Trong 

đó cán bộ y tế từ 8 - 10 người (thực hiện nhiệm vụ khám sàng lọc, tiêm và theo 

dõi sau tiêm); lực lượng đoàn viên thanh niên, cán bộ Công ty viễn thông Quân 

đội Viettet từ 03 - 05 thực hiện nhập số liệu, cán bộ Hội Phụ nữ, Công an và Dân 

quân địa phương (các cơ quan, đơn vị, địa phương đối tượng tiêm) hướng dẫn khai 

báo y tế, điền phiếu thông tin và đảm bảo an ninh trật tự tại buổi tiêm. 

- Người phụ trách cơ sở tiêm chủng chịu trách nhiệm chính trong tổ chức 

buổi tiêm chủng an toàn, đúng quy định, phân công trách nhiệm cho từng thành 

viên và được sử dụng con dấu của cơ sở tiêm chủng (Trung tâm Y tế, Bệnh viện, 

phòng khám ĐKKV hoặc trạm Y tế xã nơi có điểm tiêm) xác nhận và ký Giấy 

Chứng nhận tiêm chủng. 

- Bệnh viện ĐKKV Kim Xuyên và Trung tâm Y tế huyện tổ chức các đội 

cấp cứu hỗ trợ cho các điểm tiêm chủng, đặc biệt là các xã ở các vùng đi lại khó 
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khăn, ít nhất 01 đội cấp cứu lưu động tại mỗi cụm 3 - 4 điểm tiêm chủng; dự 

phòng một số giường bệnh hồi sức tích cực (để trống tối thiểu 5 giường/bệnh 

viện) để sẵn sàng xử trí trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng. 

- Tổ chức các lớp tập huấn bảo đảm an toàn tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 cho các nhân viên y tế trực tiếp tham gia tiêm chủng tại địa phương. 

Trong đó, chú trọng khám sàng lọc trước tiêm, xử trí các sự cố bất lợi sau tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 và theo dõi người được tiêm chủng để kịp thời 

xử trí phản ứng bất lợi sau tiêm chủng. 

- Các cơ sở y tế trong huyện (Trạm Y tế các xã, thị trấn, Bệnh viện, phòng 

khám ĐKKV, cơ sở y tế tư nhân trong huyện...) phải bố trí 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. 

- Tại các điểm tiêm chủng bắt buộc phải bố trí sẵn phương tiện vận chuyển 

bệnh nhân cấp cứu trong trường hợp cần thiết (Xe cứu thương của Trung tâm Y tế, 

Bệnh viện Kim Xuyên; các điểm không có xe cấp cứu thì sử dụng xe ô tô cá nhân 

để thường trực vận chuyển bệnh nhân khi cần thiết).  

5.2. Lập danh sách đối tượng tiêm: 

- Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn có trách nhiệm lập danh sách cụ thể giao cho 

cán bộ đầu mối rà soát danh sách đầy đủ thông tin, đúng biểu mẫu và phối hợp 

với cán bộ y tế tại các điểm tiêm Import lên Hệ thống tiêm chủng Covid-19 (danh 

sách theo mẫu đã gửi các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn hoặc đăng tải 

trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế). 

- Các đơn vị có người được tiêm căn cứ số liều vắc xin được phân bổ, lập 

danh sách đối tượng của đơn vị mình cử cán bộ đầu mối của đơn vị (là người 

chịu trách nhiệm thông báo thời gian đến tiêm mũi 1 và trả mũi 2 sau 21-28 ngày 

sau khi tiêm mũi 1 và theo dõi, báo cáo các phản ứng sau tiêm của đơn vị mình 

cho cơ sở tiêm chủng) và gửi về đơn vị tiêm chủng trước 1-2 ngày tổ chức tiêm 

(gửi trước qua email tiemchungcovid19tuyenquang@gmail.com). 

Lƣu ý: Cán bộ đầu mối chịu trách nhiệm tổng hợp và phụ trách công tác 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại các xã, thị trấn giao cho cán bộ công chức văn 

hóa - xã hội đảm nhiệm. Căn cứ tại buổi khám sàng lọc cơ sở thực hiện tiêm 

chủng sẽ liên hệ trực tiếp với cán bộ đầu mối của đơn vị để thông báo đối tượng 

đến tiêm đảm bảo hết số lượng được phân bổ. 

5.3. Công tác tổ chức buổi tiêm:  

- Giao các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (nơi có điểm 

tiêm) hỗ trợ về nhân lực (Cử cán bộ Đoàn thanh niên, Phụ nữ, Dân quân...); đảm 

bảo về cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện công tác 

tiêm phòng. 

+ Bố trí vị trí chờ tiêm chủng thông thoáng, đảm bảo giãn cách, đủ ghế ngồi 

chờ, có đủ nước uống và quạt mát về mùa hè. 

+ Đảm bảo đường truyền Internet và hỗ trợ máy tính để nhập liệu. 

mailto:tiemchungcovid19tuyenquang@gmail.com
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+ Hỗ trợ đẩy dữ liệu lên hệ thống và nhập số liệu tiêm chủng.  

+ Bố trí sẵn xe ô tô cá nhân thường trực vận chuyển bệnh nhân cấp cứ (Nếu 

điểm tiêm không có xe cứ thương chuyên dụng). 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương có công dân tiêm chủng thông báo cho 

đối tượng thời gian, địa điểm tiêm; cử cán bộ đưa đón và hướng dẫn người cao 

tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn; hướng dẫn cài đặt Sổ sức khỏe điện tử, thực 

hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế... 

Lƣu ý khi tổ chức điểm tiêm chủng lƣu động:  

- 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 phải đảm bảo thông thoáng, đủ ghế 

ngồi và giữ khoảng cách giữa các đối tượng được tiêm chủng.  

- 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: Bàn đón tiếp, 

hướng dẫn → Khu vực chờ trước tiêm chủng → 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  (Các nội dung cụ thể thực hiện 

theo Kế hoạch số 992/KH-SYT ngày 11/10/2021 của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang).  

5.4. Thực hiện khám sàng lọc:  

- Khám, sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 thực hiện 

theo Quyết định số 4355/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành 

Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.  

- Có phương án sàng lọc các đối tượng tiêm chủng ngay từ khâu đăng ký 

tiêm chủng, để xác định cơ sở tiêm chủng phù hợp với mỗi nhóm đối tượng nguy 

cơ (04 nhóm gồm: đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng, đối tượng cần thận trọng 

tiêm chủng, đối tượng trì hoãn tiêm chủng và đối tượng chống chỉ định) trước khi 

đến cơ sở/điểm tiêm chủng. 

- Chuẩn bị đầy đủ cơ số cấp cứu phản vệ tại điểm tiêm theo quy định tại 

Thông tư số 51/2017/TT-BYT, ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế và hướng dẫn tại 

Quyết định số 2995/QĐ-BYT ngày 18/6/2021 của Bộ Y tế. 

6. Phƣơng thức giám sát và chế độ báo cáo 

- Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tham mưu thành lập các 

đội giám sát công tác tiêm phòng Covid-19 trên địa bàn. 

- Yêu cầu các điểm tiêm báo cáo nhanh kết quả buổi tiêm hằng ngày bằng 

điện thoại về Trung tâm Y tế huyện; Trung tâm Y tế huyện tổng hợp báo cáo bằng 

Email về cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, 

email: ksbtntq@gmail.com) và Ủy ban nhân dân huyện trước 15 giờ.  

- Kết thúc Chiến dịch, phòng Y tế chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế 

huyện tham mưu báo cáo theo mẫu, gửi về Sở Y tế và Ban Chỉ đạo tỉnh. 

7. Kinh phí 

Kinh phí triển khai thực hiện Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 

thực hiện theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Y tế. 
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VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế huyện 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo 

triển khai thực hiện Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19. Tham mưu thành 

lập các đoàn kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác tiêm 

chủng tại các đơn vị.  

- Cập nhật kịp thời kết quả, tiến độ triển khai thực hiện; tổng hợp số liệu, 

tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo theo quy định. 

2. Trung tâm Y tế huyện 

- Là đơn vị thường trực, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện phân bổ 

vắc xin, tổ chức thực hiện toàn bộ công tác tiêm chủng vắc xin phòng bệnh 

COVID-19 trên địa bàn huyện. Hướng dẫn và giám sát các điểm thực hiện tiêm 

chủng vắc xin chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, thuốc cấp cứu, xử lý các phản ứng 

sau tiêm vắc xin, đảm bảo an toàn cho các đối tượng tiêm chủng trong Chiến dịch. 

- Chỉ đạo và chịu trách nhiệm chuyên môn tại các điểm tiêm chủng trên địa 

bàn kiểm tra, rà soát cơ số thuốc và phác đồ xử trí phản vệ theo đúng Thông tư 

51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn 

chuyên môn cho cán bộ y tế và các đối tượng tham gia Chiến dịch tiêm chủng vắc 

xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện. 

- Bố trí đội cấp cứu lưu động, xe cứu thương sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị có 

điểm tiêm chủng xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình tiêm chủng. 

- Phối hợp với phòng Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm 

tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên 

địa bàn huyện. 

- Cung cấp tài liệu chuyên môn cho các cơ quan thông tin đại chúng, các 

ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội, phục vụ công tác truyền thông, tuyên truyền 

về ý nghĩa, mục đích, lợi ích của Chiến dịch. 

- Rà soát hệ thống dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin và thiết bị theo dõi 

nhiệt độ tại tất cả các điểm tiêm chủng Chiến dịch, bảo đảm chất lượng vắc xin và 

hiệu quả phòng bệnh. 

- Thực hiện tiếp nhận vắc xin COVID-19, điều phối tới các điểm tiêm theo 

kế hoạch đã được phê duyệt. Đảm bảo quy trình vận chuyển, tiếp nhận, cấp phát, 

bảo quản vắc xin theo đúng quy định của Bộ Y tế. 

- Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị liên quan tham mưu 

xây dựng dự toán kinh phí phục vụ Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo 

hướng dẫn của Sở Y tế, Sở Tài chính, trình Ủy ban nhân dân huyện theo quy định.  

- Tổng hợp kết quả, báo cáo tiến độ về Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện trước 15giờ hằng ngày. Tổng kết, rút kinh 

nghiệm khi kết thúc Chiến dịch theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh. 



8 
 

3. Bệnh viện Đa khoa khu vực Kim Xuyên 

- Xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại các xã trên địa bàn 

được phân công phụ trách; danh sách đối tượng tiêm do Ủy ban nhân dân các xã 

khu vực Hạ huyện cung cấp. 

- Thành lập 01 đội cấp cứu lưu động, xe cứu thương sẵn sàng cấp cứu tại 

điểm tiêm và hỗ trợ điểm tiêm tại phòng khám ĐKKV Đông Thọ khi cần. Bố trí 

02 Tổ tiêm để hỗ trợ các điểm tiêm tại khu vực Hạ huyện Sơn Dương. 

- Bố trí ít nhất 05 giường bệnh để tiếp nhận các trường hợp phản ứng nặng 

sau tiêm chủng. 

4. Phòng Tài chính 

- Hướng dẫn Trung tâm Y tế huyện và các đơn vị liên quan lập dự toán, 

quyết toán kinh phí thực hiện Chiến dịch. Thẩm định dự toán kinh phí hỗ trợ các 

hoạt động tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn huyện. 

- Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài chính 

tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt dự toán kinh phí để tổ chức thực 

hiện Chiến dịch. Tham mưu văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung kinh 

phí thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và 

Thể thao huyện 

5.1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ đầu mối tổng hợp danh sách đối tượng tiêm vắc 

xin phòng Covid-19 các xã, thị trấn (Công chức văn hóa - xã hội) lập danh sách 

đối tượng tiêm theo mẫu quy định gửi về cơ quan Thường trực Chiến dịch (Trung 

tâm Y tế huyện) trước khi tiêm 02 ngày, đồng thời nộp danh sách về các điểm tiêm 

trước khi tiến hành tiêm. 

- Chủ trì, phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện theo 

dõi, tổng hợp, lập danh sách dữ liệu ban đầu để tổ chức triển khai tiêm theo danh 

sách đã lập. Chịu trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn 

trương nhập hồi cứu đối tượng đã tiêm chủng nhưng chưa được cập nhật thông tin 

và nhập mới đối tượng tiêm chủng hàng ngày lên Hệ thống tiêm chủng vắc xin 

COVID-19 bảo đảm theo đúng tiến độ tiêm chủng. 

5.2. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện: 

- Tăng cường thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về Chiến dịch; 

lợi ích của tiêm vắc xin phòng COVID-19 và theo dõi các phản ứng bất lợi 

sau tiêm chủng. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, cung 

cấp thông tin trên hệ thống phần mềm tiêm chủng; hướng dẫn cài đặt Sổ sức khỏe 

điện tử và đăng ký tiêm chủng trên App PC-Covid. 
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6. Đề nghị Đoàn Thanh niên huyện 

- Chỉ đạo các tổ chức Đoàn cơ sở, đặc biệt là các xã, thị trấn có điểm tiêm 

chủng cố định bố trí lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ phân luồng 

tiếp đón và nhập liệu, hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch bệnh, cài đặt App 

Sổ sức khỏe điện tử, khai báo y tế… bảo đảm an toàn dịch bệnh tại các điểm tiêm 

chủng cố định. 

- Cử cán bộ Đoàn thông thạo về máy tính, tin học phối hợp với phòng Văn 

hóa và Thông tin, Trung tâm Y tế huyện thực hiện việc cập nhật thông tin và nhập 

mới đối tượng tiêm chủng hàng ngày lên Hệ thống tiêm chủng vắc xin COVID-19 

bảo đảm theo đúng tiến độ tiêm chủng. 

 7. Hội Doanh nghiệp huyện  

Chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền 

quản lý: 

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, khu vực chờ, khám 

sàng lọc, nơi tiêm, vị trí theo dõi sau tiêm...và các điều kiện khác để đảm bảo 

điều kiện triển khai điểm tiêm chủng lưu động tại doanh nghiệp. 

- Cử lực lượng cán bộ, người lao động của Công ty, doanh nghiệp (cán 

bộ y tế, cán bộ công nghệ thông tin, người phục vụ, bảo vệ...) tham gia làm 

nhiệm vụ cùng với đội tiêm lưu động tại mỗi điểm tiêm, để hướng dẫn, quản lý 

đối tượng tiêm trong những ngày thực hiện tiêm chủng. 

- Thực hiện tuyên truyền về Chiến dịch tiêm vắc xin, theo dõi và giám 

sát các phản ứng sau tiêm cho công nhân, người lao động tại doanh nghiệp. 

8. Công An huyện 

Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn phối hợp với các điểm tiêm đảm bảo an 

ninh trật tự và tham gia hỗ trợ các điểm tiêm khi tổ chức triển khai Chiến dịch 

(Mỗi điểm tiêm bố trí 02 cán bộ Công an làm nhiệm vụ) 

9. Đề nghị Phòng khám đa khoa Hùng Vƣơng 

- Cử cán bộ chuyên môn phối hợp với Trung tâm Y tế huyện triển khai thực 

hiện Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện; bố trí đội 

cấp cứu lưu động của Phòng khám thực hiện nhiệm vụ cấp cứu bệnh nhân trong 

trường hợp tai biến nặng xảy ra và theo đề nghị của Trung tâm Y tế huyện. 

- Chuẩn bị sẵn sàng phương tiện xe cấp cứu và cơ số thuốc dự phòng sẵn 

sàng hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân khi có yêu cầu. 

10. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo cán bộ công chức văn hóa - xã hội làm đầu mối thực hiện Chiến 

dịch tiêm chủng; lập danh sách đối tượng theo chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan y 

tế và phòng Văn hóa & Thông tin huyện; chịu trách nhiệm đưa, đón và hướng dẫn 

người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn; cập nhật số liệu, tiến độ, tổng hợp 

kết quả tiêm chủng hằng ngày báo cáo theo quy định. 
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- Chỉ đạo Đoàn thanh niên phối hợp với cán bộ công chức văn hóa - xã hội 

rà soát, cập nhật danh sách người tiêm theo đúng mẫu, đủ thông tin để Import 

danh sách trước khi thực hiện tiêm và tiêm chiến dịch vắc xin lưu động cho các 

doanh nghiệp đóng trên địa bàn đảm bảo an toàn. 

- Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các hoạt động 

Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn. Thông báo thời gian, địa 

điểm tới các đối tượng đến tiêm mũi 1 và mũi 2; đảm bảo công tác phòng, chống 

dịch và an toàn sau tiêm chủng. 

Trên đây là Kế hoạch bổ sung triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 năm 2021 - 2022 trên địa bàn huyện Sơn Dương. Yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối 

hợp triển khai thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (Báo cáo); 

- Sở Y tế; 

- TTr Huyện Ủy, HĐND huyên (Báo cáo); 

- Thành viên Ban Chỉ đạo huyện; 

- Thành viên TTCH phòng, chống dịch Covid-19; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH huyện;  

- Bệnh viện ĐKKV Kim Xuyên; 

- Hội Doanh nghiệp huyện; 

- Phòng khám đa khoa Hùng Vương; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, YT (            b). 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Phạm Thị Nhị Bình 
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