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KẾ HOẠCH
Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19
trên địa bàn huyện Quan Sơn đợt 22 năm 2021 (lần 4)
Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh
Thanh Hóa về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh
Hóa năm 2021; Công văn số 23/KSBT-PCBTN ngày 10/01/2022 về việc cấp
vắc xin, vật tư tiêm chủng chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 đợt 22 năm 2021
(lần 7).
Để chủ động cho công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn
huyện, UBND huyện Quan Sơn xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc
xin phòng COVID-19 đợt 22 năm 2021 (lần 4) với các nội dung sau.
I. MỤC TIÊU
- Đảm bảo chất lượng và an toàn tiêm chủng.
- Thực hiện nhanh nhất tiến độ tiêm chủng, đảm bảo nhanh chóng đạt tỷ lệ
bao phủ vắc xin cao để phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa bàn triển khai.
II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI
1. Đối tượng triển khai
- Tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 12-14 tuổi trên địa bàn toàn huyện (khoảng cách
giữa các mũi tiêm đủ 21 ngày).
- Tiêm mũi 2 cho những người trên 18 tuổi đã tiêm mũi 1 trước đó, đến lịch
tiêm chủng mũi 2 theo quy định.
2. Phạm vi triển khai:
- Điểm tiêm chủng: Triển khai tại các điểm trường có trẻ từ 12-14 tuổi đang theo
học trên địa bàn toàn huyện.
- Người trên 18 tuổi, trẻ em từ 12-14 tuổi không đi học, có bệnh nền, thừa cân,
béo phì, có tiền sử dị ứng hoặc chưa được tiêm tại trường học sẽ tiêm tại các Trạm
Y tế xã, thị trấn.
3. Thời gian triển khai:
- Triển khai tiêm cho trẻ 12-14 tuổi tại các điểm trường vào ngày 13/01/2022
(thứ năm).
- Người trên 18 tuổi, trẻ em từ 12-14 tuổi không đi học, có bệnh nền, thừa cân,
béo phì, có tiền sử dị ứng hoặc chưa được tiêm tại trường học sẽ triển khai tiêm
đồng loạt vào ngày 14/01/2022 (thứ sáu).
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Kinh phí Trung ương: Bộ Y tế hỗ trợ vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn
để triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19.
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2. Kinh phí cấp huyện
- Hỗ trợ kinh phí tập huấn, vận chuyển vắc xin, vật tư, bảo hộ phục vụ công
tác tiêm vắc xin phòng Covid-19.
3. Kinh phí cấp xã
- Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động: In ấn phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng,
phiếu khám sàng lọc, giấy xác nhận, truyền thông, công tác tuyên truyền và tổ
chức tại điểm tiêm, thường trực xử lý phản ứng sau tiêm theo thực chi và theo
định mức quy định.
4. Điểm tiêm tại các trường
- Nhà trường tự chi trả kinh phí cho các hoạt động: In ấn phiếu đồng ý tham
gia tiêm chủng, phiếu khám sàng lọc, giấy xác nhận, công tác truyền thông, tổ
chức điểm tiêm an toàn, hiệu quả.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung tâm Y tế huyện
- Chỉ đạo các xã lập danh sách đối tượng và triển khai chiến dịch tiêm chủng
vắc xin phòng COVID-19 đợt 22 năm 2021 (lần 4) cho các đối tượng trên địa bàn
từng xã, thị trấn.
- Đảm bảo đủ các điều kiện hệ thống dây chuyền lạnh cho công tác tiếp nhận,
bảo quản, sử dụng vắc xin theo quy định của Bộ Y tế.
- Phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện xây dựng phương án và bố trí các
đội cấp cứu thường trực tại các điểm tiêm chủng, sẵn sàng xử trí kịp thời các
trường hợp phản ứng bất lợi sau tiêm chủng.
- Thực hiện việc vận chuyển, tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin theo đúng
quy định tại Thông tư 34/2018 quy định chi tiết nghị định 104/2016/NĐ-CP về
hoạt động tiêm chủng.
- Tổ chức thực hiện việc tiêm chủng các đối tượng trên địa bàn theo kế hoạch
này và theo quy định, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn tiêm chủng.
- Thực hiện điều tra, giám sát, báo cáo các trường hợp phản ứng sau tiêm
chủng (nếu có);
- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo kết quả triển khai chiến dịch, tình hình
cung ứng, sử dụng vắc xin và báo cáo tổng hợp toàn đợt chiến dịch về Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật tỉnh để tổng hợp báo cáo Sở Y tế; UBND huyện; và các cơ
quan liên quan theo quy định.
- Tổ chức phun tiêu độc khử trùng trước và sau các buổi tiêm chủng.
2. Bệnh viện Đa khoa huyện
- Thành lập các đội cấp cứu có đầy đủ trang thiết bị, thuốc phục vụ cấp cứu
thường trực tại các điểm tiêm chủng sẵn sàng xử trí kịp thời các trường hợp phản
ứng nặng sau tiêm trong quá trình tổ chức chiến dịch.
3. Giao Công an huyện
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- Chủ trì, chỉ đạo Công an các xã, thị trấn phối hợp với Trung tâm Y tế huyện
và các cơ sở giáo dục trên địa bàn, cung cấp mã định danh cá nhân trước khi tổ
chức tiêm chủng để hoàn chỉnh danh sách tiêm chủng cho trẻ từ 12 đến 14 tuổi.
4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Khẩn trương chỉ đạo rà soát lập danh sách các đối tượng đã tiêm mũi 1 vắc
vắc xin Pfizer để triển khai tiêm mũi 2 theo quy định.
- Bố trí chuẩn bị địa điểm tiêm chủng, nơi đón tiếp trước tiêm, nơi theo dõi
sau tiêm đầy đủ thoáng mát có ghế ngồi, đúng quy định phòng chống dịch Covid19, chuẩn bị đầy đủ nhân lực sắp xếp phục vụ đảm bảo an toàn, an ninh trong khu
vực tiêm.
- Tuyên truyền vận động người dân tham gia tiêm phòng vắc xin COVID-19.
5. Ủy ban MTTQ và các tổ chức, đoàn thể cấp huyện, cấp xã.
- Phối hợp với ngành Y tế và các sở, ngành có liên quan trong chỉ đạo tổ
chức, kiểm tra giám sát việc triển khai chiến dịch.
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các
tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, lợi ích, đối tượng ưu tiên, thời gian, địa điểm của
việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện.
Trên đây là kế hoạch triển khai Chiến dịch triển khai tiêm vắc xin phòng
COVID-19 đợt 22 năm 2021 (lần 4) trên địa bàn huyện Quan Sơn. Ủy ban nhân
dân huyện Quan Sơn đề nghị các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức Chính trị xã
hội, UBND các xã, thị trấn căn cứ vào chức năng nhiệm vụ tích cực tham gia,
hưởng ứng để Chiến dịch tiêm chủng đạt được kết quả cao nhất./.
Nơi nhận:
- BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh (b/c);
- Sở Y tế (b/c);
- Các thành viên BCĐ phòng, chống Covid19 huyện (b/c);
- Công an huyện (t/h);
- UBND xã, thị trấn (t/h);
- Trạm Y tế xã, thị trấn (t/h);
- Các trường cấp 2 trên địa bàn (t/h);
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Chu Đình Trọng

Cấp vắc xin, vật tư tiêm chủng Covid-19 đợt 22 năm 2021 (lần 4)
TT

Điểm tiêm chủng

Bơm kim tiêm

Vắc xin Pfizer
mũi 2 (liều)

1ml/cái

2ml/cái

0,3ml/cái

81
184
127
137
133
246
569
95
204
114
208
152

17
39
27
29
28
52
120
20
43
24
44
32

21
50
35
37
35
66
151
25
54
30
56
40

1
2
2
2
2
3
7
1
3
1
3
2

2250

475

600

29

1
2
3

Xã Trung Xuân
Xã Trung Hạ
Xã Trung Tiến

4

Xã Trung Thượng

5

Xã Tam Lư

6

Xã Tam Thanh

7

Thị trấn Sơn Lư

8

Xã Sơn Hà

9

Xã Sơn Điện

10

Xã Mường Mìn

11

Xã Sơn Thủy

12

Xã Na Mèo

102
234
162
174
168
312
720
120
258
144
264
192

Cộng

2850

Hộp an toàn

Ghi chú

