
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUAN SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /KH-UBND Quan Sơn, ngày      thang 10 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 

trên địa bàn  huyện Quan Sơn đợt 10 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 kế hoạch số 4543/KH-SYT ngày 12/10/2021 của Sở Y tế Thanh 

Hóa về việc triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 đợt 10 năm 2021; Công 

văn số 4653/SYT-NVY ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Sở Y tế Thanh Hóa về 

việc phân bổ vắc xin triển khai kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 đợt 10 năm 2021; 

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 10 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 4167/KH-SYT ngày 23/9/2021 của Sở Y tế Thanh Hóa về việc triển khai 

tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 đợt 10 năm 2021 và thực tế tình hình công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.  

 - 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.  

- 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.  
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 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 10 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 nếu chưa được tiêm mũi 1, các doanh 

nghiệp trên địa bàn huyện, những người bán hàng ăn, hàng tạp hóa tại chỗ, người 

bán hàng rong, người làm Sipper, lái xe…. 

 - Ưu tiên các gia đình đối tượng chính sách, các đối tượng bảo trợ xã 

hộ,người cao tuổi trên 65 tuổi, phụ nữ có thai trên 13 tuần, phụ nữ cho con bú. 

 2. Phạm vi triển khai  

 - Triển khai tất cả các điểm tiêm chủng tại Trạm Y tế xã, trong đó điểm tại 

Trạm Y tế xã Sơn Điện tiêm cho cả các đối tượng xã Sơn Thủy; điểm  xã Trung 

Hạ tiêm cho cả các đối tượng xã Trung Xuân. 

 - Dự kiến tổ chức tiêm mũi 1cho 1800 người bằng vắc xin Vero Cell trong 

toàn huyện. 

 3. Thời gian triển khai 

 Triển khai tiêm đồng loạt tại vào ngày 22 và 23/10/2021, tiêm mũi 1 cho 

các đối tượng từ 18 tuổi trở lên. 

 III. NHIỆM VỤ TRƯỚC, TRONG VÀ SAU KHI TIÊM 

 1. Công tác truyền thông 

 - Thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác lịch tiêm chủng đến các đối tượng 

thuộc diện tiêm chủng; hướng dẫn những việc cần thực hiện trước, trong và sau 

khi tiêm 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  

 - Các xã lập danh sách theo chỉ tiêu kế hoạch. 

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

tổ chức, thôn, bản. 

 - Chuẩn bi hệ thống mạng Intenet kết nối và phần mềm chương trình tiêm 

chủng quốc gia, tại địa chỉ: tiemchungcovid19.moh.gov.vn 



3 

 

 - Chỉ tiêu đối tượng các xã, thị trấn tham gia tiêm đợt 10 năm 2021 (Có 

danh sách các cụm kèm theo). 

 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  

 - 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 

sẵn sàng xử lý các phản ứng bất lợi sau tiêm 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  
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 - 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: 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 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 

 - Chỉ đạo các xã lập danh sách đối tượng và triển khai chiến dịch tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19 đợt 10 năm 2021cho 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.  

 - Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, người dân trên địa 

bàn thực hiện đăng ký tiêm chủng trên trang điện tử tiemchungcovid19.gov.vn. 

(QR CODE) 

 - Thực hiện rà soát, quản lý đối tượng tiêm chủng theo quy định.  

 - 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.  
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 - 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 

 - Xây dựng phương án phối hợp với Trạm Y tế xã 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 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. 

- 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 Covid-

19,  chuẩn bị đầy đủ nhân lực sắp xếp phục vụ đảm bảo an toàn, an ninh trong khu 

vực tiêm.  

3. Ủy ban nhân dân các xã: Sơn Thủy và Trung Xuân 

- Khẩn trương chỉ đạo rà soát lập danh sách các đối tượng từ 18 tuổi trở lên 

xét ưu tiên theo nội dung trên kế hoạch tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ 

sở sản xuất kinh doanh và công dân địa phương. Yêu cầu danh sách đối tượng các 

đợt tiêm (đảm bảo theo thứ tự ưu tiên quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 

26/02/2021 của Chính phủ; Kế hoạch số183/KH-UBND ngày 11/8/2021 của 

UBND tỉnh) gửi về các cụm tiêm để tổng hợp.  

- 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 Covid-

19, 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. 

4. 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.  



6 

 

 - 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 10 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 Covid-

19 huyện (b/c); 

- UBND xã, thị trấn (t/h); 

- Trạm Y tế xã, thị trấn (t/h); 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Chu Đình Trọng 
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CHỈ TIÊU TIÊM VẮC XIN VERO CELL  ĐỢT 10 NĂM 2021 

TT Tên xã Dân số 
Đối 

tượng 

tiêm 

Vắc 

xin 

(lọ) 

Địa điểm tiêm 

Ghi chú 

1 Trung Xuân 1.760 100 20 
TYT xã Trung Hạ 

Công ty, 

doanh nghiệp 

80 người 2 Trung Hạ 4.026 210 42 

3 Trung Tiến 3.181 130 26 
TYT xã Trung 

Tiến 
 

4 Trung Thượng 2.518 110 22 
TYT xã Trung 

Thượng 
 

5 Tam Lư 3.276 130 26 TYT xã Tam Lư 

Công ty, 

doanh nghiệp 

4 người 

6 Tam Thanh 4.076 130 26 
TYT xã Tam 

Thanh 
 

7 TT Sơn Lư 5.200 270 54 
TYT Thị trấn Sơn 

Lư 
 

8 Sơn Hà 2.195 100 20 TYT xã Sơn Hà  

9 Sơn Điện 4.796 240 48 TYT xã Sơn Điện 

Công ty, 

doanh nghiệp 

40 người 

10 Mường Mìn 2.772 120 24 
TYT xã Mường 

Mìn 

Công ty, 

doanh nghiệp 

10 người 

11 Sơn Thủy 3.649 130 26 TYT xã Sơn Điện 

Công ty, 

doanh nghiệp 

30 người 

12 Na Mèo 3.989 130 26 TYT xã Na Mèo  

Tổng 1800 360   
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