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KẾ HOẠCH 

Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 

trên địa bàn  huyện Quan Sơn đợt 6 năm 2021 

 

 

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. Căn cứ vào kế hoạch số 3863/KH-SYT ngày 08/9/2021 của Sở 

Y tế Thanh Hóa về việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 6 năm 2021. 

Căn cứ Công văn số 3883/SYT-NVY ngày 09/9/2021 của Sở Y tế Thanh 

Hóa về việc cấp vắc xin cho các huyện tổ chức tiêm chủng đợt phòng bệnh 

Covid-19 đợt 6 năm 2021, số lượng 600 liều vắc xin Astra Zeneca. 

Để chủ động tổ chức công tác tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn huyện, UBND huyện Quan Sơn xây kế hoạch triển khai 

chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 6 năm 2021 với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

Chủ động phòng, chống COVID-19 cho các đối tượng thuộc nhóm nguy 

cơ; lực lượng tuyến đầu chống dịch; lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy, phát 

triển kinh tế, xã hội bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19.  

2. Yêu cầu  

- Lựa chọn đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 

26/02/2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; 

Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành kế 

hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022. 

- Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa 

về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 

2021 và tình hình thực tế công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.  

- Đảm bảo công khai, minh bạch, rõ ràng, công bằng trong lựa chọn đối 

tượng ưu tiên và hướng dẫn chuyên môn về tiêm chủng của Bộ Y tế.  
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- Đảm bảo an toàn tiêm chủng, an toàn về công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 ở điểm tiêm chủng cho người tiêm và người được tiêm vắc xin.  

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI  

1. Đối tượng triển khai 

- Các đối tượng tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện 

đợt 6 năm 2021 là những người trong độ tuổi có chỉ định sử dụng vắc xin theo 

khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của Bộ Y tế, trong đó ưu tiên trước 

cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và lực lượng tuyến đầu trong thúc 

đẩy, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bao gồm:  

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện, xã (số chưa tiêm 

mũi 1, mũi 2); 

- Các tổ giám sát, truy vết cộng đồng (số chưa tiêm mũi 1, mũi 2); 

- Các Tiểu thương bán hàng, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Quan Sơn; 

- Các cán bộ lão thành do Tỉnh Ủy quản lý; 

- Giáo viên trên địa bàn huyện. 

2. Phạm vi triển khai 

- Triển khai 1 điểm tiêm tại Bệnh viện đa khoa huyện Quan Sơn 

- Dự kiến tổ chức tiêm mũi 1 là 600 người. 

3. Thời gian triển khai 

Ngày 14, 15,16 /9/2021 tiêm mũi 1 cho các đối tượng trong độ tuổi có chỉ 

định sử dụng vắc xin theo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn của Bộ Y 

tế, triển khai ngay khi được phân bổ về địa phương và hoàn thành tiêm chủng 

trong vòng 2 ngày.  

III. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM  

1. Công tác truyền thông 

Thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác lịch tiêm chủng của loại vắc xin 

Astrazeneca đến các đối tượng thuộc diện tiêm chủng; hướng dẫn những việc 

cần thực hiện trước, trong và sau khi tiêm chủng để người được tiêm chủng hợp 

tác thực hiện; những người chưa được tiêm chủng yên tâm chờ được tiêm chủng 

theo thứ tự ưu tiên, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng 

chống dịch cho người tiêm và người được tiêm vắc xin theo quy định.     

2. Lập danh sách và đăng ký đối tượng  
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- Đăng ký tiêm COVID-19. Các đối tượng đóng trên địa bàn địa phương 

nào thì đăng ký với Ban chỉ đạo phòng chống dịch và địa phương đó. 

- Tổng hợp đối tượng theo từng nhóm ưu tiên, cụ thể từng cơ quan, đơn vị, 

tổ chức, thôn, bản và gửi báo cáo đối tượng về Trung tâm Y tế bằng văn bản và 

file định dạng Ecxel qua địa chỉ gmail gsdichqs@gmail.com trước ngày 

13/9/2021. Trên cơ sở đối tượng đăng ký và số lượng vắc xin được Sở Y tế cấp,  

Trung tâm Y tế sẽ xây dựng kế hoạch phân bổ, điều tiết vắc xin cho phù hợp.   

- Chỉ tiêu đối tượng các xã, thị trấn tham gia tiêm đợt 6 năm 2021 

TT Tên xã Dân số 
Đối tượng 

tiêm 
TT Tên xã 

Dân 

Số 

Đối tượng 

tiêm 

1 Trung Xuân 1.760 30 7 Tam Lư 3.276 50 

2 Trung Hạ 4.026 60 8 Tam Thanh 4.076 60 

3 Trung Tiến 3.181 50 9 Sơn Điện 4.796 70 

4 Trung Thượng 2.518 40 10 Mường Mìn 2.772 40 

5 TT Sơn Lư 5.200 70 11 Sơn Thủy 3.649 50 

6 Sơn Hà 2.195 30 12 Na Mèo 3.989 50 

 Cộng 18.880 280   22.558 320 

3. Công tác tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, sử dụng vắc xin, vật tư 

tiêm chủng và xử lý rác thải  

- Thực hiện cấp phát, tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, sử dụng vắc xin và 

vật tư tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ; Thông tư số 34/2018/TTBYT ngày 16/11/2018 của 

Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.  

- Rác thải y tế phát sinh từ buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

được phân loại, thu gom, lưu trữ, vận chuyển, xử lý theo quy định tại Thông tư 

số 58/2015/TTLT-BYT-BTNM ngày 31/12/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài 

nguyên và môi trường Quy định về quản lý chất thải y tế; Công văn số 

5679/BYT-MT ngày 16/7/2021 của Bộ Y tế và Công văn số 102/MT-YT ngày 

04/3/2021 của Cục Quản lý môi trường Y tế, Bộ Y tế.   

4. Tổ chức tiêm chủng  
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- Tổ chức tiêm chủng tại điểm tiêm chủng do cơ sở đủ điều kiện tiêm 

chủng tổ chức theo kế hoạch của các địa phương. 

- Chủ động bố trí sẵn sàng đội cấp cứu lưu động thường trực tại các điểm 

tiêm chủng với đầy đủ các điều kiện nhân lực, thuốc, phương tiện, trang thiết bị 

thiết yếu sẵn sàng xử lý các phản ứng bất lợi sau tiêm chủng có thể xảy ra, đảm 

bảo tuyệt đối an toàn tiêm chủng.  

- Huy động sự tham gia của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể 

tại địa phương hỗ trợ công tác tổ chức buổi tiêm chủng, đảm bảo an toàn tiêm 

chủng, an toàn phòng chống dịch Covid-19; an ninh, trật tự tại tất cả các điểm 

tiêm chủng.   

5. Giám sát và xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng  

Điểm tiêm chủng thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc giám sát các sự cố bất 

lợi sau tiêm chủng bao gồm các phản ứng thông thường và các tai biến nặng sau 

tiêm chủng theo quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ; Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 12/11 /2018; Quyết định 3886/QĐ-

BYT ngày 11/5/2021 của Bộ Y tế; Công văn số 5488/BYT-KCB ngày 

09/7/2021 của Bộ Y tế.  

6. Kiểm tra, giám sát và thống kê báo cáo  

- Ban chỉ đạo cấp huyện kiểm tra, giám sát công tác tổ chức thực hiện 

trước, trong chiến dịch tiêm chủng tại điểm tiêm chủng, theo phân công kiểm 

tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời hỗ trợ, chấn chỉnh công tác tiêm 

chủng theo quy định.  

- Thiết lập và tổ chức hệ thống thông tin báo cáo nhanh hàng ngày và tổng 

hợp sau khi kết thúc chiến dịch; tổng hợp báo cáo kết quả chiến dịch cho UBND 

huyện, Sở Y tế theo quy định.  

IV. 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.  

2. Kinh phí cấp huyện 

Hỗ trợ Kinh phí tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 6 bố trí kinh phí cho các 

hoạt động: Tập huấn, in ấn phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng, phiếu khám sàng 

lọc, giấy xác nhận, truyền thông, xăng xe vận chuyển vắc xin, công tác tổ chức 
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điểm tiêm, thường trực xử lý phản ứng sau tiêm theo thực chi và theo định mức 

quy định.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Trung tâm Y tế huyện 

- Tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn chuyên môn cho cán bộ tham 

gia tiêm. 

- Tổ chức điều tra và chỉ đạo điều tra đối tượng tiêm chủng, đồng thời mời 

đối tượng đến tiêm tại điểm tiêm chủng. 

- Thực hiện việc vận chuyển tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin; thực 

hiện đúng quy định tại Thông tư 34/2018 quy định chi tiết nghị định 

104/2016/NĐ-CP về hoạt động tiêm chủng. 

- Bố trí điểm tiêm, bàn tiêm chủng. 

- Chỉ đạo và tổ chức tiêm chủng. 

- Chuẩn bị phiếu khám sàng lọc trước tiêm chủng; phiếu đồng ý tham gia 

tiêm chủng; giấy xác nhận đã tiêm phòng vắc xin COVID-19, bông cồn… 

- Cập nhật danh sách đối tượng tiêm chủng lên hệ thống quản lý tiêm 

chủng trên trang điện tử tiemchungcovid19.gov.vn; thực hiện việc ghi chép, lưu 

trữ cơ sở dữ liệu tiêm chủng của các đối tượng vào phần mềm VNPT HMIS sau 

đó đồng bộ hóa dữ liệu, quản lý Hồ sơ sức khỏe toàn dân trên trang điện tử 

http//hssk.kcb.vn theo quy định của Bộ Y tế.  

- Kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo huyện, Sở Y tế và 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

- Tổ chức phun tiêu độc khử trùng trước và sau các buổi tiêm chủng. 

2. Bệnh viện Đa khoa huyện 

- Xây dựng phương án bố trí địa điểm, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương 

tiện, trang thiết bị và các điều kiện khác cho công tác tiêm chủng; thực hiện 

công bố đủ điều kiện tiêm chủng và triển khai tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 theo kế hoạch. 

- Thành lập đội cấp cứu có đầy đủ trang thiết bị, thuốc phục vụ cấp cứu  

thường trực tại điểm tiêm chủng sẵn sàng xử trí kịp thời các trường hợp phản 

ứng nặng sau tiêm  trong quá trình tổ chức chiến dịch. 

- Bố trí bàn đón tiếp và tư vấn đo nhiệt độ; 02 phòng khám, 02 bàn tiêm 

chủng theo quy trình một chiều, các trang thiết bị tiêm chủng phải được chuẩn bị 
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đầy đủ theo Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 quy định chi tiết nghị 

định 104/2016/NĐ-CP về hoạt động tiêm chủng. 

- Phòng theo dõi sau tiêm chủng: có đầy đủ nghế ngồi đảm bảo cho ít nhất 

50 người ngồi. 

Trên đây là kế hoạch triển khai Chiến dịch triển khai tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 đợt 6 trên địa bàn huyện Quan Sơn. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

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: 

- Ban chỉ đạo tỉnh (b/c); 

- Sở y tế (b/c); 

- Trưởng Ban CĐ huyện (b/c); 

- Thành viên BCĐ(t/h); 

- UBND xã, thị trấn(t/h); 

- Trạm Y tế xã, thị trấn (t/h); 

- Lưu: VT, BCĐ. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

Chu Đình Trọng 
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