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KẾ HOẠCH 

Tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi  

đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, năm 2022  

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến lần 

thứ 14 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 ngày 

09/4/2022; Căn cứ Quyết định số 457/QĐ-BYT ngày 01/3/2022 của Bộ Y tế về 

việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 2908/QĐ-BYT ngày 12/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp cách 

trong phòng chống dịch bệnh COVID-19; Công văn số 1535/BYT-DP ngày 

28/3/2022 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 

dưới 12 tuổi; Kế hoạch số 110/KH- UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về Kế hoạch Tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 

tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2022; Công văn số 452 

ngày 18/4/2022 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa về việc cấp 

vắc xin tiêm phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi năm 2022. 

 Tiểu ban xét nghiệm, điều trị người bệnh, tiêm vắc xin thị xã Nghi Sơn 

ban hành Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thị xã 

cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi năm 2022, với các nội dung cụ thể như sau:  
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích.  

Phòng, chống dịch (PCD) bệnh COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 

12 tuổi bằng việc chủ động sử dụng vắc xin phòng COVID-19.  

2. Yêu cầu.  

- Triển khai tiêm cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi có mặt tại địa phương 

và tiêm đủ mũi vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

 - Đảm bảo an toàn về sức khỏe và các yêu cầu trong công tác PCD 

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

 II. NGUYÊN TẮC VÀ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI  

1. Nguyên tắc. 

 - Đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ, đồng bộ của các cấp ủy đảng, 

chính quyền, Ban Chỉ đạo (BCĐ) PCD các cấp gắn với trách nhiệm của người 

đứng đầu BCĐ các xã, phường, đơn vị; tạo sự đồng thuận cao của các đối tượng 

được tiêm chủng và nhân dân trên địa bàn thị xã.  

- Triển khai theo hình thức chiến dịch tiêm chủng tại tất cả các xã, phường 

trên địa bàn thị xã. 
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- Sử dụng vắc xin theo phê duyệt và số lượng được phân bổ của Bộ Y tế 

để triển khai tiêm chủng cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi; tiêm theo nguyên tắc 

từ nhóm tuối trên xuống đến nhóm tuổi dưới. 

 - Đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết kiệm vắc xin, không để vắc xin hết hạn 

mà không được sử dụng.  

- Huy động cả hệ thống chính trị với tối đa các lực lượng bao gồm các cơ 

sở trong và ngoài ngành y tế, lực lượng công an, quân đội, các tổ chức chính trị - 

xã hội, các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ triển khai tiêm chủng.  

- Việc triển khai tiêm chủng phải được thực hiện theo đúng các hướng dẫn 

của cơ quan chuyên môn, đảm bảo an toàn tiêm chủng tại tất cả các cơ sở thực 

hiện tiêm chủng.  

- Sử dụng vắc xin đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí, 

đúng đối tượng, đúng mục đích, đảm bảo tỷ lệ bao phủ tối đa và công khai, minh 

bạch, tiếp cận công bằng cho các đối tượng được tiêm.  

2. Hình thức triển khai.  

- Triển khai theo hình thức chiến dịch tiêm chủng; tiêm đồng loạt tại các 

địa phương trên địa bàn thị xã (từng đợt theo số lượng vắc xin được tỉnh cấp). 

Đảm bảo đủ nguồn nhân lực cho hoạt động triển khai chiến dịch và tiêm chủng. 

 - Căn cứ vào số lượng vắc xin mỗi đợt được Bộ Y tế, tỉnh phân bổ để tổ 

chức tiêm chủng cho phù hợp với tình hình thực tế và số đối tượng tiêm tại mỗi 

địa phương, đơn vị. Kết hợp cả tiêm chủng cố định và tiêm chủng lưu động; cả 

cơ sở tiêm chủng công lập và ngoài công lập trên địa bàn.  

- Căn cứ vào thực tế số lượng đối tượng, tại mỗi địa phương có kế hoạch 

triển khai tiêm: 

+ Tiêm tại trường học để tiêm cho trẻ tại trường học;  

+ Tiêm tại Trạm Y tế cho trẻ tại cộng đồng (trong độ tuổi mà không đi 

học) và kết hợp tiêm vét; 

+ Tiêm tại Bệnh viện đa khoa khu vực (BVĐKKV) Nghi Sơn, BVĐK 

Quốc tế Hợp Lực Nghi Sơn cho đối tượng không đủ điều kiện tiêm tại điểm tiêm 

Trạm Y tế, trường học. 

- Bên cạnh việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để xử trí kịp thời, có hiệu 

quả tại chỗ các trường hợp phản ứng bất lợi sau tiêm chủng, các xã, phường bố 

trí đầy đủ nhân lực, phương tiện vận chuyển cấp cứu, trang thiết bị, thuốc thiết 

yếu thường trực tại các điểm tiêm chủng để sẵn sàng đáp ứng, xử trí các phản 

ứng bất lợi xảy ra.  

-Thực hiện tiêm chủng theo đúng quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; Quyết 

định sô 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tổ chức 

buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Quyết định số 2470/QĐ-BYT ngày 

14/6/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm 

chủng đối với trẻ em; Quyết định số 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 của Bộ Y 

tế về việc ban hành hướng hướng dẫn sửa đổi, bổ sung hướng dẫn khám sàng lọc 

trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đối với trẻ em; Thông tư số 51/TT-

BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành 3 hướng dẫn phòng, chẩn 
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đoán và xử trí phản vệ và các quy định khác của Bộ Y tế về hoạt động tiêm 

chủng.  

- Đảm bảo quy định về phòng chống COVID-19 tại tất cả các điểm tiêm 

chủng trên địa bàn thị xã. 

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

1. Đối tượng, vắc xin tiêm.  

a) Đối tượng.  

- Đối tượng: Trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi (là trẻ đã qua ngày sinh nhật 

lần thứ 5 nhưng chưa đến ngày sinh nhật lần thứ 12 tính đến ngày tiêm thực tế).  

- Dự kiến số đối tượng tiêm chủng trên địa bàn toàn thị xã: 37.560 trẻ (số 

liệu điều tra, báo cáo của các địa phương đến ngày 31/12/2021). 

 b) Liều lượng và vắc xin sử dụng.  

- Liều lượng tiêm: Theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và vắc xin 

đã được Bộ Y tế cấp phép.  

- Loại vắc xin: Là vắc xin đã được Bộ Y tế phê duyệt và cấp phép, số 

lượng theo sự phân bổ của Bộ Y tế, tỉnh theo từng đợt.  

+ Đối với vắc xin Moderna: Liều 0.25ml. 

+ Đối với vắc xin pfizer lọ 10mcg: Liều 0.2ml 

Lưu ý: Vắc xin Moderna chỉ tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi. 

2. Phạm vi triển khai: Trên quy mô toàn thị xã.  

3. Thời gian:  

Từ tháng 4/2022 và đảm bảo tiến độ theo tiến độ cung ứng vắc xin của Bộ 

Y tế và tỉnh Thanh Hóa: Bắt đầu từ ngày 21/4/2022. 

IV. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM 

1. Công tác truyền thông. 

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

thuộc diện tiêm chủng, nhất là các đối tượng không tham gia học ở trường đang 

cư trú tại địa phương, đơn vị (TTVHTT-TT&DL thị xã, các xã, phường phát 

trên hệ thống truyên thanh ngày 03 lần/ngày: Sáng, trưa, chiều tối); hướng 

dẫn những việc cần thực hiện trước, trong và sau khi tiêm chủng để người được 

tiêm chủng và gia đình họ hợp tác thực hiện. 

2. Quản lý đối tượng tiêm chủng. 

- Thực hiện đăng ký, cập nhật đối tượng tiêm chủng và đồng bộ hóa dữ 

liệu, quản lý Hồ sơ sức khỏe toàn dân lên hệ thống quản lý tiêm chủng trên trang 

điện tử tiemchungcovid19.gov.vn theo quy định của Bộ Y tế. 

- Thường trực BCĐPCD thị xã và các xã, phường căn cứ vào danh sách 

đã lập, quản lý đối tượng là Trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi (là trẻ đã qua ngày 

sinh nhật lần thứ 5 nhưng chưa đến ngày sinh nhật lần thứ 12 tính đến ngày 

tiêm thực tế), trên địa bàn các xã, phường, triển khai tiêm chủng làm căn cứ xây 

dựng kế hoạch tiêm chủng đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng cao và hoàn thành tiêm 

chủng đạt tiến độ kế hoạch. 

- Tăng cường theo dõi, quản lý đối tượng để lập kế hoạch tiêm chủng mũi 

2 cho các đối tượng đến lịch tiêm chủng theo quy định, hạn chế tối đa tỷ lệ tiêm 

chậm mũi hoặc bỏ mũi.  
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3. Công tác tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, vắc xin, vật tư và xử lý rác 

thải. 

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

tư tiêm chủng phải được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 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 ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng. 

- Các đơn vị rà soát và chuẩn bị đầy đủ thiết bị hệ thống dây chuyền lạnh 

trong tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin tại mỗi điểm tiêm chủng. Đảm 

bảo nhiệt độ bảo quản vắc xin từ + 20C đến +80C và theo quy định cho từng loại. 

- Vắc xin còn tồn tại mỗi điểm tiêm chủng sau khi kết thúc buổi tiêm 

chủng sẽ được chuyển về kho Trung tâm y tế (TTYT) thị xã và bảo quản theo 

đúng quy định. 

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

được phân loại, thu gom, lưu trữ, 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 102/MT-YT ngày 

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

4. Tổ chức tiêm chủng. 

- TTYT và các cơ sở tổ chức các điểm tiêm chủng chịu trách nhiệm toàn 

diện về chuyên môn tiêm phòng vắc xin COVID-19 trên địa bàn và các đơn vị 

thực hiện tiêm; tổ chức các điểm tiêm chủng trên địa bàn, bao gồm các điểm 

tiêm tại Bệnh viện đa khoa khu vực (BVĐKKV) Nghi Sơn, BVĐK Quốc tế Hợp 

Lực, Trạm y tế các xã, phường và các điểm tiêm lưu động do các đơn vị thực 

hiện tiêm của thị xã, phối hợp với các trường học, cơ sở giáo dục, các đơn vị liên 

quan tổ chức thực hiện (đợt 1 có phụ lục kèm theo; các đợt tiếp theo có Thông 

báo của Tiểu ban xét nghiệm, điều trị người bệnh, tiêm vắc xin thị xã sau). 

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

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

toàn tiêm chủng, an toàn PCD COVID-19; an ninh, trật tự tại tất cả các điểm 

tiêm chủng. 

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

 - Các cơ sở, 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. 

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

quá trình sử dụng vắc xin thực hiện đánh giá nguyên nhân và xử trí theo quy 

định của Bộ Y tế. 

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

 - BCĐPCD các cấp tổ chức kiểm tra, giám sát công tác tổ chức thực hiện 

trước, trong đợt tiêm chủng tại tất cả các điểm tiêm chủng trên địa bàn, kịp thời 
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hỗ trợ, chấn chỉnh, đôn đốc 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 đợt tiêm; tổng hợp báo cáo kết quả về UBND thị xã 

(qua Văn phòng HĐND&UBND thị xã: Bộ phận Y tế) để tổng hợp báo cáo BCĐ 

tỉnh, Sở Y tế, BCĐPCD thị xã theo quy định. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí trung ương. 

Kinh phí của Bộ Y tế hỗ trợ để triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

2. UBND tỉnh hỗ trợ. 

Kinh phí UBND tỉnh hỗ trợ cho đợt tiêm.  

3. Kinh phí hỗ trợ của thị xã; các xã, phường và các đơn vị. 

BCĐ thị xã, các xã, phường tham mưu cho UBND cùng cấp, bố trí kinh 

phí cho các hoạt động (mua bơm kim tiêm, in ấn phiếu đồng ý tham gia tiêm 

chủng, phiếu khám sàng lọc, giấy xác nhận, vật tư tiêu hao….) triển khai Kế 

hoạch của UBND thị xã về tiêm vắc xin phòng COVID-19 (cho trẻ em từ 5 đến 

dưới 12 tuổi)  năm 2022 trên địa bàn theo quy định. 

4. Kinh phí khác. 

- Kinh phí hỗ trợ từ: Các nhà trường, cơ sở giáo dục, TTYT thị xã, 

BVĐKKV Nghi Sơn, BVĐK Quốc tế Hợp Lực, Trạm Y tế các xã, phường cho 

các hoạt động tiêm chủng tại địa phương, đơn vị. 

- Huy động, tiếp nhận nguồn kinh phí tự nguyện đóng góp của các đơn vị 

được tiêm chủng, các tổ chức, cá nhân, các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo 

quy định của pháp luật. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tiểu ban tiêm vắc xin thị xã. 

- Tham mưu cho BCĐPCD, UBND thị xã, tổng hợp danh sách đối tượng 

và xây dựng Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em 

Trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi (là trẻ đã qua ngày sinh nhật lần thứ 5 nhưng chưa 

đến ngày sinh nhật lần thứ 12 tính đến ngày tiêm thực tế) năm 2022 tại địa 

phương cho các đối tượng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND 

tỉnh, Sở Y tế. 

- Tham mưu cho UBND thị xã thành lập các đoàn kiểm tra, tổ chức chỉ 

đạo, kiểm tra, giám sát công  tác chuẩn bị và triển khai chiến dịch tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 (cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi)  năm 2022 tại các điểm 

tiêm chủng trên địa bàn. 

- Chỉ đạo và tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, đoàn 

thể, các tổ chức xã hội nhằm huy động nguồn lực để triển khai chiến dịch an 

toàn, hiệu quả. 

- Phối hợp với phòng Tài chính- Kế hoạch, tham mưu cho Chủ tịch 

UBND thị xã, bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác triển khai chiến dịch. 

- Chỉ đạo phòng Văn hóa thông tin (VHTT), Trung tâm VHTT, thể 

thao&du lịch tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của chiến dịch tiêm vắc xin COVID-

19; hình thức truyền thông phong phú; nội dung ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu đối 

với người dân. 
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2. Văn phòng HĐND&UBND (Bộ Phận Y tế). 

Chủ trì, phối hợp với TTYT thị xã, BVĐKKV Nghi Sơn, BVĐK Quốc tế 

Hợp Lực, các ngành, đơn vị liên quan, tham mưu cho BCĐPCD, UBND thị xã, 

Tiểu ban xét nghiệm, điều trị người bệnh, tiêm vắc xin thị xã, xây dựng, triển 

khai kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 theo quy định; Hướng dẫn, kiểm tra, 

giám sát, đôn đốc thực hiện kế hoạch. 

3. Trung tâm Y tế thị xã. 

- Tập huấn lại chuyên môn cho cán bộ Y tế về công tác tiếp nhận, bảo 

quản, vận chuyển, sử dụng vắc xin phòng bệnh COVID-19; phối hợp với 

BVĐKKV Nghi Sơn tập huấn lại quy trình, phác đồ cấp cứu sốc phản vệ, khám 

sàng lọc cho các đối tượng tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế cho các đơn vị 

thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 trên địa bàn. 

- Đảm bảo hệ thống dây chuyền lạnh tại các điểm tiêm chủng, đáp ứng đủ 

nhu cầu phục vụ công tác tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vắc xin 

theo quy định của Chính phủ, Bộ Y tế và Sở Y tế. 

- Làm đầu mối tiếp nhận và xây dựng kế hoạch phân bổ vắc xin, vật tư 

tiêm chủng triển khai chiến dịch tiêm chủng. 

- Thực hiện tiếp nhận, quản lý vắc xin, vật tư tiêm chủng từ Trung tâm 

kiểm soát bệnh tật tỉnh và xây dựng kế hoạch cấp phát vắc xin, vật tư tiêm 

chủng cho các đơn vị triển khai đợt tiêm, thời gian cấp vắc xin, vật tư tiêm 

chủng theo quy định (trước ngày tiêm). 

- Phối hợp với  BVĐKKV Nghi Sơn, BVĐK Quốc tế Hợp Lực, Trạm Y tế 

xã, phường, các trường học, cơ sở giáo dục, các đơn vị liên quan, tổ chức triển 

khai các hoạt động trước, trong và sau đợt tiêm. Chỉ đạo trạm y tế xã, phường 

hướng dẫn đối tượng tiêm thực hiện các bước, quy trình, thủ tục tiêm theo quy 

định. 

- Chuẩn bị vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn cho các điểm tiêm chủng.  

 - Chịu trách nhiệm quản lý vắc xin (đặc biệt là chỉ đạo các trạm y tế tiết 

kiệm vắc xin khi đối tượng tiêm không đủ người tiêm/lọ, có kế hoạch ghép 

người tiêm cho phù hợp, đảm bảo đủ vắc xin theo phân bổ), sau khi kết thúc 

buổi tiêm chủng, vắc xin còn lại sẽ được chuyển về kho TTYT tế bảo quản theo 

đúng quy định. 

- Phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn (BVĐKKV Nghi 

Sơn, BVĐK Quốc tế Hợp Lực, Trạm y tế), xây dựng phương án bố trí các đội 

cấp cứu thường trực để sẵn sàng xử trí kịp thời các trường hợp phản ứng nặng 

trong, sau tiêm chủng; phân công cán bộ TTYT theo dõi, kiểm tra, giám sát, 

hướng dẫn tại các điểm tiêm theo quy định.  

- Thống  kê  số liệu và báo cáo nhanh kết quả tiêm về Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật tỉnh, BCĐPCD, UBND thị xã và hướng dẫn các cơ sở tiêm chủng nhập dữ liệu vào 

phần mềm hồ sơ sức khỏe.  

- Thực hiện điều tra, giám sát, báo cáo các trường hợp phản ứng sau tiêm 

chủng (nếu có) theo quy định. Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai chiến dịch về 

BCĐ các cấp, Sở Y tế, UBND tỉnh. 

- Tổ chức thực hiện triển khai các tin, bài tuyên truyền về triển khai chiến 
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dịch tiêm vắc xin COVID-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng với nội 

dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện và hiệu quả. 

4. TTYT thị xã, BVĐKKV Nghi Sơn, BVĐK Quốc tế Hợp Lực và 

Trạm y tế xã, phường. 

 - Chủ trì, chủ động bố trí điểm tiêm chủng và thực hiện tiêm chủng đúng 

quy định, đảm bảo theo hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1734/BYT-DP ngày 17/3/2021 của 

Bộ Y tế và theo Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 

định về hoạt động tiêm chủng và các quy định khác của Bộ Y tế về tiêm chủng. 

 - Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, phương tiện, ô xy, phác đồ xử lý phản 

vệ ...(BVĐKKV Nghi Sơn chủ trì, phối hợp với TTYT thị xã, các đơn vị liên 

quan, tập huấn lại thực hiện khám sàng lọc cho các đối tượng tiêm chủng và 

phác đồ cấp cứu sốc phản vệ theo quy định của Bộ Y tế cho các đơn vị y tế thực 

hiện chiến dịch trên địa bàn); bố trí các đội cấp cứu thường trực tại đơn vị, các 

điểm tiêm chủng để sẵn sàng xử trí kịp thời các trường hợp phản ứng nặng 

trong, sau tiêm chủng. 

- Tiếp nhận trường hợp tai biến nặng trong, sau tiêm chủng phải tiến hành 

cấp cứu, điều trị và báo cáo Sở Y tế trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm tiếp 

nhận người bị tai biến. 

- Chủ động xây dựng phương án và bố trí nhân lực, thuốc, phương tiện, 

trang thiết bị, cơ số giường bệnh...để sẵn sàng tiếp nhận và xử trí an toàn, có 

hiệu quả các trường hợp phản ứng nặng trong, sau tiêm chủng; ngoài ra mỗi 

bệnh viện chuẩn bị ít nhất 03 Tổ cấp cứu lưu động để hỗ trợ cho các điểm 

tiêm do TTYT, trạm y tế thực hiện, khi có yêu cầu, vượt quá khả năng chuyên 

môn ( BVĐKKV Nghi Sơn phụ trách 16  xã, phường phía Bắc thị xã: Liên hệ 

theo số điện thoại 0983437273; BVĐK Quốc tế Hợp Lựcphụ trách 15 xã, 

phường phía Nam thị xã: Liên hệ theo số điện thoại 0983908006: Theo phụ 

lục kèm theo). 

 - Bố trí, sắp xếp đủ ghế ngồi ở khu vực ngồi chờ trước, sau tiêm chủng 

và theo dõi phản ứng sau tiêm. 

 - Phân công và cử cán bộ nhận vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn tại 

kho TTYT thị xã Nghi Sơn trước 7h các ngày tiêm chủng và vận chuyển vắc xin 

về kho TTYT bảo quản cuối buổi các ngày tiêm chủng.   

 - Phô tô, in ấn phiếu khám sàng lọc, phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng, 

phiếu xác nhận tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế tại điểm tiêm chủng. 

 - Mỗi đơn vị chuẩn bị số bàn tiêm phù hợp với số lượng người tiêm, đảm 

bảo tiến độ tiêm và theo hướng một chiều đảm bảo tối thiểu 100 liều/bàn 

tiêm/ngày tiêm. 

- Sắp xếp và bố trí đủ nhân lực tham gia thực hiện tiêm chủng cho các đơn 

vị, trường học, cơ sở giáo dục đóng trên địa bàn thị xã. 

 Lưu ý: Cán bộ khám sàng lọc, tiêm chủng  phải có chứng chỉ An toàn 

tiêm chủng. 

  - Các điểm tiêm chủng  đúng 16h50 hàng ngày chốt báo cáo kết quả tiêm/ 

số lọ vắc xin sử dụng và vận chuyển vắc xin, vỏ lọ vắc xin về kho TTYT tế. 
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 - Báo cáo danh sách đối tượng được tiêm về TTYT thị xã sau khi kết thúc chiến dịch vào 

địa chỉ gmail tiemchungmr@gmail.com và phongytetinhgia@gmail.com. 

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

được phân loại, thu gom, lưu trữ, xử lý theo hướng dẫn tại Công văn số 102/MT-

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

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã. 

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với ngành y tế thị xã (TTYT, BVĐKKV 

Nghi Sơn, BVĐK Quốc tế Hợp Lực) xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện 

chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi tại 

các trường học, cấp học, cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý; chỉ đạo các trường, 

cấp học lập danh sách trẻ theo từng lớp, từng độ tuổi của từng trường, cơ sở giáo 

dục; bố trí địa điểm tiêm chủng, nhân lực hỗ trợ để triển khai tiêm chủng tại 

trường học. 

- Chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý, phối hợp 

với trạm Y tế thông báo cho các bậc cha mẹ hoặc người giám hộ về Kế hoạch 

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

dưới 12 tuổi, loại vắc xin trẻ được tiêm, địa điểm tiêm, thời gian tiêm và hướng 

dẫn ghi các loại phiếu (Bảng kiểm tra trước tiêm chủng, Phiếu đồng ý tham gia 

tiêm chủng...), theo dõi các phản ứng sau tiêm chủng.  

- Tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của chiến dịch tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi cho cán bộ, giáo viên, người 

phục vụ, cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ tham gia chiến dịch; phối hợp tổ chức 

kiểm tra, giám sát trước trong và sau khi triển khai chiến dịch. 

 6. Công an thị xã Nghi Sơn. 

 - Chỉ đạo các đơn vị liên quan, phối hợp với BCĐPCD COVID-19 các 

cấp xây dựng kế hoạch và có phương án đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

 - Chủ trì, chủ động chỉ đạo công an các xã, phường tăng cường lực lượng 

phối hợp với các trạm y tế các xã, phường tham mưu cho UBND đăng nhập số 

liệu tiêm chủng và hỗ trợ BVĐKKV Nghi Sơn, BVĐK Quốc tế Hợp Lực, TTYT 

thị xã về kiểm tra và xác nhận thông tin công dân đối với người tiêm chủng theo 

quy định. 

 7. UBND xã, phường. 

- Chỉ đạo trạm y tế, Công an xã, phường, trường học, cơ sở giáo dục, lập 

danh sách đối tượng và thông báo cho các đối tượng trong diện tiêm đến điểm 

tiêm chủng đúng đối tượng, số lượng và đúng thời gian, ngày tiêm chủng (phụ 

lục và Thông báo kèm theo). Địa phương, đơn vị nào cử đối tượng đi tiêm không 

đúng đối tượng theo kế hoạch tiêm (cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi: Là trẻ đã 

qua ngày sinh nhật lần thứ 5 nhưng chưa đến ngày sinh nhật lần thứ 12 tính đến 

ngày tiêm thực tế)  năm 2022, thì Chủ tịch UBND xã, phường; Thủ trưởng đơn 

vị  phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã và trước pháp luật. 

  - Chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý, phối hợp 

với trạm y tế, các ngành, đoàn thể, lực lượng tại địa phương, tổ chức điểm tiêm 

chủng cho học sinh trên địa bàn theo quy định. 

mailto:tiemchungmr@gmail.com
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 6. Trạm y tế các xã, phường. 

 - Trên cơ sở hướng dẫn trong kế hoạch tiêm của thị xã, tham mưu BCĐPCD, 

UBND xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 (cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi)  

năm 2022 chi tiết, cụ thể; lập danh sách đối tượng tiêm theo thứ tự ưu tiên (tiêm theo 

nguyên tắc từ nhóm tuối trên xuống đến nhóm tuổi dưới) cho đến hết số lượng vắc 

xin được phân bổ và chịu trách nhiệm trước Trưởng BCĐPCD, trước pháp luật về 

công tác tiêm phòng COVID- 19 trên địa bàn; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng 

cán bộ tham gia trực tiếp vào buổi tiêm chủng. 

 - Tham mưu UBND xã, phường huy động nhân lực từ các đoàn thể, các 

ngành, lực lượng... tham gia hỗ trợ công tác tiêm chủng.  

 - Các điểm tiêm tùy vào số lượng đối tượng tiêm chủng vắc xin COVID- 

19, bố trí sắp xếp bàn tiêm đảm bảo tối thiểu 100 liều/bàn tiêm/ngày tiêm và tổ 

chức tiêm vắc xin theo quy định (khi số lượng người tiêm không đủ hết lọ vắc 

xin phải báo TTYT thị xã có kế hoạch điều chỉnh phù hợp, tiết kiệm vắc xin). 

 - Phô tô in ấn phiếu khám sàng lọc, phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng 

phục vụ và hướng dẫn cha, mẹ, người giám hộ trẻ ghi phiếu tại điểm tiêm theo 

quy định. 

 - Chuẩn bị Danh sách các đối tượng ưu tiên tiêm chủng theo kế hoạch. 

 - Phân công và cử cán bộ nhận vắc xin và bơm kim tiêm, hộp an toàn tại 

kho TTYT thị xã vào 7h00 hàng ngày (kể từ ngày bắt đầu) cho đến khi hết số 

lượng vắc xin được phân bổ. 

 - Các điểm tiêm chủng do Trạm Y tế thực hiện đúng 16h50 hàng ngày 

chốt báo cáo kết quả tiêm/số lọ vắc xin sử dụng và vận chuyển vắc xin, vỏ lọ vắc 

xin về kho TTYT thị xã. 

- Báo cáo danh sách đối tượng được tiêm về TTYT thị xã sau khi kết thúc đợt tiêm vào địa 

chỉ gmail tiemchungmr@gmail.com và phongytetinhgia@gmail.com. 

8. Các cơ sở giáo dục. 

- Các trường học theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, chủ động phối 

hợp với các đơn vị y tế thực hiện tiêm chủng tại điểm tiêm của nhà trường: Lập 

danh sách học sinh, thông báo, đôn đốc, hướng dẫn, quản lý học sinh trong diện 

tiêm đến điểm tiêm chủng đúng đối tượng, số lượng và đúng thời gian, ngày tiêm 

chủng (có phụ lục kèm theo); chuẩn  bị đầy đủ các điều kiện cần thiết đảm bảo cho 

việc tổ chức tiêm chủng cho học sinh tại các trường theo quy định. 

- Chủ động phối hợp với Công an thị xã, Công an các xã, phường, các đơn vị 

liên quan, hoàn chỉnh danh sách học sinh diện tiêm chủng theo quy định, gửi  về 

Văn phòng HĐND&UBND thị xã (bộ phận Y tế), TTYT thị xã trước ngày tiêm 

chủng, để chuyển cho đơn vị y tế tiêm chủng thực hiện tiêm. 

9. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức, đoàn thể các cấp. 

 - Phối hợp với ngành: Y tế, GD&ĐT, CA thị xã, các ngành, đơn vị có 

liên quan và BCĐPCD, UBND các xã, phường trong chỉ đạo tổ chức, kiểm tra 

giám sát việc triển khai chiến dịch.  

- Tổ chức 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 bệnh COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 

mailto:tiemchungmr@gmail.com


10 

 

 

 

12 tuổi năm 2022 trên địa bàn thị xã. 

 VII. NỘI DUNG KHÁC 

 Các nội dung khác không đề cập trong kế hoạch này, thực hiện theo Kế 

hoạch số 110/KH-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh; Công văn số 452 

ngày 18/4/2022 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và các quy định khác theo 

Hướng dẫn của Bộ Y tế về tiêm chủng. 

 Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin COVID-19 (cho trẻ em từ 5 

đến dưới 12 tuổi)  năm 2022 thị xã Nghi Sơn. Trưởng Tiểu ban xét nghiệm, điều 

trị người bệnh, tiêm vắc xin thị xã-Phó Chủ tịch UBND thị xã, yêu cầu các 

phòng, ban, đội, đơn vị thuộc UBND thị xã; các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, tổ 

chức; Thủ trưởng các đơn vị y tế, hiệu trưởng các trường học, cơ sở giáo dục 

trên địa bàn; BCĐPCD, UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, 

nghiêm túc triển khai thực hiện. Giao TTYT thị xã, Văn phòng HĐND&UBND 

(Bộ phận Y tế) thị xã theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế 

hoạch./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh, BCĐ tỉnh (B/c); 

- Sở Y tế; Trung tâm KSBT tỉnh (B/c); 

- Thường trực: Thị ủy; HĐND thị xã (B/c); 

- Chủ tịch UBND thị xã; BCĐPCD Covid-19 thị xã 

Nghi Sơn (B/c); 

- BQLKKT Nghi Sơn&các KCN tỉnh (P/h); 

- Các Phó Chủ tịch UBND thị xã; Tiểu ban xét 

nghiệm, điều trị người bệnh, tiêm vắc xin thị xã;  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp, tổ chức có liên quan (P/h); 

- Các đơn vị Y tế; các trường học, cơ sở giáo dục 

trên địa bàn (T/h); 

- Các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Thị ủy; BCĐPCD 

Covid-19, UBND các xã, phường (T/h); 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG TIỂU BAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 

Mai Sỹ Lân 
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