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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH THỦY 

 

Số:           /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Thanh Thủy, ngày       tháng 7 năm 2021 

 
KẾ HOẠCH 

Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 

 trên địa bàn huyện Thanh Thủy 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 3117/KH-UBND ngày ngày 23/7/2021 của UBND 

tỉnh Phú Thọ về việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 

2021-2022 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.  

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy xây dựng Kế hoạch triển khai chiến 

dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên điạ bàn huyện Thanh 

Thủy cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Chủ động phòng, chống dịch bằng việc tiêm vắc xin cho các đối tượng 

nguy cơ và cho cộng đồng; đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin 

phòng COVID-19. 

- Đảm bảo đạt tỷ lệ 100% Thành viên BCĐ phòng, chống dịch các cấp, 

cán bộ nhân viên y tế đã tiêm mũi 1 được tiêm mũi 2. 

- Đảm bảo đạt tỷ lệ trên 95% các đối tượng nhóm ưu tiên tại khoản 1 Điều 

2 Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ được tiêm phòng 

vắc xin phòng COVID-19. 

2. Yêu cầu 

- Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19, thực hiện các 

phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo an toàn và hiệu quả. 

- Tuân thủ tuyệt đối quy trình, kỹ thuật trong việc tiếp nhận, bảo quản, 

vận chuyển và sử dụng an toàn, hiệu quả và tiết kiệm vắc xin phòng COVID-19 

được cấp theo quy định. 

II. NGUYÊN TẮC, PHẠM VI, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH 

THỨC TRIỂN KHAI TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19. 

1. Nguyên tắc, phạm vi triển khai 

- Chiến dịch triển khai tại tất cả các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị và 

doanh nghiệp trên địa bàn huyện.  
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- Sử dụng đồng thời, hiệu quả tất cả các loại vắc xin đủ điều kiện được 

phẩn bổ cho người dân.  

- Tiêm hết số lượng vắc xin trước khi hết hạn sử dụng.  

- Tỷ lệ sử dụng vắc xin cho người dân trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 đạt trên 90%.  

- Đảm bảo tối đa an toàn tiêm chủng.  

2. Thời gian: Từ tháng 7/2021 đến tháng 4/2022. 

3. Đối tượng 

Toàn bộ người dân trong độ tuổi có chỉ định sử dụng vắc xin theo khuyến 

cáo của nhà sản xuất, (trong đó ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu phòng chống 

dịch và lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy, phát triển kinh tế):  

3.1. Người làm việc trong các cơ sở y tế, ngành y tế (công lập và tư nhân).  

3.2. Người tham gia phòng chống dịch (Thành viên Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, làm 

nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ COVID-19. 

3.3. Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: vận tải, điện, nước, viễn thông, vệ 

sinh môi trường, cơ sở lưu trú, ăn uống, ngân hàng, dược, vật tư y tế;  

3.3. Các đối tượng là người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp 

(bao gồm cả doanh nghiệp trong cụm công nghiệp, du lịch...).  

3.5. Các đối tượng là người trực tiếp cung cấp các dịch vụ mát xa, spa, 

karaoke, cắt tóc, gội đầu, thẩm mỹ, nhà hàng, khách sạn, trung tâm mua sắm, 

chợ, công trình xây dựng, người dân ở khu du lịch.  

3.6. Người có nhu cầu xuất cảnh để công tác, học tập và lao động ở nước 

ngoài; chuyên gia nước ngoài làm việc tại Thanh Thủy.  

3.7. Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; 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.  

3.8. Các chức sắc, chức việc các tôn giáo.  

3.9. Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội.  

3.10. Người mắc các bệnh mãn tính; Người trên 65 tuổi.  

3.11. Người lao động tự do, học sinh, sinh viên.  

3.12. Các đối tượng khác theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc 

Ban chỉ đạo PCD covid-19 tỉnh và đề xuất của các đơn vị viện trợ vắc xin cho 

Bộ Y tế.  

Căn cứ kết quả rà soát, đăng ký của các đơn vị trên địa bàn huyện, hiện có 

06 nhóm ưu tiên gồm có: nhóm (1), (2), (3), (4), (5), (7) theo Nghị quyết số 
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21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ, cụ thể:  

*Vắc xin AstraZeneca (Triển khai tiêm từ ngày 25/7/2021 - 30/7/2021). 

- Tiêm mũi 2 cho tất cả thành viên BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 

huyện Thanh Thủy (16 cán bộ) và 290 cán bộ nhân viên y tế, người lao động tại 

Trung tâm Y tế, Trạm Y tế xã, thị trấn.  

*Vắc xin Moderna (Triển khai tiêm từ ngày 30/7 - 30/8/2021).  

Tiêm mũi 1 đối với 

- 301 liều: Cho tất cả các thành viên Tổ COVID cộng đồng chưa tiêm mũi 

1 trong đợt tiêm trước.  

- 693 liều: Đối tượng ưu tiên là cán bộ, người lao động tại các cơ quan lực 

lượng tuyến đầu phòng chống dịch. 

III. HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU 

1. Tiếp nhận, bảo quản vắc xin, vật tư tiêm phòng COVID-19  

- Tiếp nhận, bảo quản vắc xin thực hiện theo đúng các quy định tại Nghị 

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

tiêm chủng và Quyết định số 1464/QĐ-BYT ngày 05/03/2021 của Bộ Y tế về 

việc ban hành hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin 

phòng COVID-19.  

- Vật tư bơm kim tiêm sẽ lĩnh cùng vắc xin khi được cấp phát.  

2. Vận chuyển, phân phối vắc xin  

2.1. Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy tiếp nhận và bảo quản vắc xin 

COVID-19 từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ và thực hiện cấp phát 

vắc xin phòng COVID-19 cho Trạm Y tế xã Tân Phương và Trạm Y tế thị trấn 

Thanh Thủy trong vòng 01 ngày hoặc trước buổi tiêm chủng.  

2.2. Trạm Y tế xã Tân Phương và Trạm Y tế thị trấn Thanh Thủy thực 

hiện tiếp nhận vắc xin từ kho của Trung tâm Y tế huyện 01 ngày trước khi tiêm 

chủng hoặc lĩnh ngay trước buổi tiêm chủng và thực hiện bảo quản theo đúng 

quy định của nhà sản xuất.  

3. Tổ chức tiêm chủng  

3.1. Tăng cường năng lực hệ thống tiêm chủng  

- Nhân lực 

+ Thành lập 03 kíp (mỗi kíp gồm 01 Bác sỹ, 01 điều dưỡng) cấp cứu lưu 

động thường trực tại các điểm tiêm vắc xin COVID-19.  

+ Nhân lực thực hiện tiêm vắc xin COVID-19 tại các điểm tiêm gồm cán 

bộ khoa TN, KSDB, HIV/AIDS; khoa Phụ sản-CSSKSS và các Trạm y tế xã, thị 

trấn.  
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+ Cán bộ giám sát tiêm vắc xin COVID-19.  

- Trang thiết bị: Chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư cho 

các điểm tiêm vắc xin COVID-19.  

- Xe cứu thương: 01 xe thường trực tại Trung tâm; 01 xe thường trực tại 

Trạm Y tế xã Tân Phương.  

3.2. Tổ chức tiêm vắc xin COVID-19  

- Các điểm tiêm bố trí tiêm chủng theo khung giờ, chia thành nhiều bàn, 

bảo đảm giãn cách phòng chống dịch.  

- Số lượng liều tiêm/ngày đối với vắc xin Moderna, cụ thể:  

+ Tại điểm tiêm Trung tâm Y tế 

- Ngày tiêm đầu (30/7) tiêm 20 liều/ngày.  

- Ngày tiêm thứ hai (31/7) tiêm 100 liều/ngày.  

- Từ ngày tiêm thứ ba (01/8) tiêm 200 liều/ngày.  

+ Tại điểm tiêm Trạm y tế xã Tân Phương và thị trấn Thanh Thủy 

- Triển khai tiêm từ ngày ba (01/8/2021) tiêm 40 liều/ngày/Trạm y tế  

4. Đảm bảo an toàn tiêm chủng 

 - Các điểm tiêm chủng: Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, 

nhân lực để tổ chức tiêm chiến dịch khi được phân bổ vắc xin. Chuẩn bị đầy đủ 

cơ số cấp cứu phản vệ theo quy định tại Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 

29/12/2017 của Bộ Y tế. Chuẩn bị phương án cụ thể để hỗ trợ cấp cứu trong 

trường hợp cần thiết.  

- Triển khai khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

chủ động để phân loại các đối tượng cần phải bố trí tiêm tại các cơ sở điều trị.  

- Thực hiện nghiêm 5K, giãn cách và các biện pháp phòng chống dịch tại 

các điểm tiêm chủng.  

5. Giám sát, xử trí sự cố sau tiêm chủng  

 - Khi xảy ra trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng, quy trình điều tra, 

báo cáo và thông báo kết quả điều tra, xử trí theo Điều 6 Nghị định 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 và Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 

12/11/2018 của Bộ Y tế.  

- Xử trí phản vệ trong quá trình sử dụng vắc xin: Quy trình chẩn đoán và xử 

trí phản vệ theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế 

hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.  

- Hội đồng thuốc và điều trị đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá 

trình sử dụng vắc xin theo Thông tư số 24/2018/TT-BYT ngày 18/9/2018 và 
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Thông tư số 05/2020/TT-BYT sửa đổi, cập nhật một số điều của Thông tư 

24/2018/TT-BYT ngày 18/9/2018.  

6. Quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau tiêm chủng 

- Thực hiện giám sát, bàn giao vỏ Vắc xin đúng theo quy định đã ban hành.  

- Xử lý bơm kim tiêm, rác thải y tế sau tiêm chủng theo quy định tại Thông 

tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ 

Tài nguyên môi trường và Văn bản số 102/MT-YT ngày 04/03/2021 về việc 

hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.  

7. Giám sát và báo cáo hoạt động tiêm chủng  

- Giám sát công tác chuẩn bị tiêm vắc xin phòng chống COVID-19 bao 

gồm điều tra đối tượng, lập Kế hoạch tổ chức điểm tiêm chủng, dự trù vắc xin, 

vật tư tiêm chủng, phân công nhân lực, xử trí cấp cứu phản ứng sau tiêm chủng 

(nếu có).  

- Kiểm tra, giám sát trong triển khai: Giám sát công tác tổ chức buổi tiêm 

chủng và đảm bảo an toàn tiêm chủng (khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm).  

- Kiểm tra, giám sát sau triển khai: Đánh giá nhanh tỷ lệ tiêm chủng, rà soát 

đối tượng tiêm vét, ghi chép, thống kê báo cáo.  

- Giám sát triển khai việc thực hiện tiêm tại Trạm y tế xã, thị trấn.  

8. Ứng dụng Công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng  

- Sử dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng phòng COVID-19 để triển khai 

chiến dịch. Nền tảng bao gồm 4 thành phần: Cổng công khai thông tin tiêm 

chủng tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.gov.vn.  

- Hệ thống hỗ trợ công tác tiêm chủng.  

- Hệ thống phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.  

- Ứng dụng sổ sức khỏe điện tử.  
IV. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Thực hiện theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ 

về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 và hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế và cơ quan, đơn vị liên quan tham 

mưu cho UBND huyện triển khai thực hiện kế hoạch chiến dịch tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn huyện. 

- Căn cứ theo tiến độ cung ứng vắc xin của Bộ Y tế, hướng dẫn chi tiết 

các đơn vị y tế tổ chức tiêm đảm bảo an toàn tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế.  
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2. Trung tâm Y tế huyện 

- Triển khai thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-

2022 trên địa bàn huyện, chỉ đạo  

- Hướng dẫn chi tiết các đơn vị y tế tổ chức tiêm chủng, không để lãng phí 

nguồn vắc xin đồng thời đảm bảo an toàn tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế. 

- Điều phối vắc xin cho các điểm tiêm chủng trên địa bàn huyện. 

 - Rà soát và mua sắm bổ sung đảm bảo đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị 

phòng chống sốc cho các điểm tiêm chủng và các đội cấp cứu lưu động.  

- Tập huấn chuyên môn, chuẩn bị các phương án đảm bảo sẵn sàng cấp 

cứu, xử lý tai biến sau tiêm đảm bảo an toàn trong tiêm chủng; tổ chức kiểm tra, 

giám sát các đơn vị trên địa bàn.  

- Tổng hợp, báo cáo UBND huyện, Sở Y tế Phú Thọ kết quả triển khai. 

3. Ban chỉ huy quân sự, Công an huyện 

- Huy động, phân công cán bộ tham gia hỗ trợ ngành y tế tại các điểm 

tiêm chủng phân công của Ban chỉ đạo. 

- Chỉ đạo lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm tiêm 

chủng. 

4. Phòng Tài chính 

 Chủ trì, phối hợp Phòng Y tế thẩm định dự toán kinh phí hỗ trợ các hoạt 

động tiêm chủng vắc xin COVID-19, đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân huyện 

xem xét, quyết định theo quy định. 

5. Phòng văn hóa và Truyền thông, Đài Phát thanh & Truyền hình huyện 

Thường xuyên tuyên truyền về tác dụng của việc tiêm vắc xin phòng 

COVID-19, kêu gọi người dân ủng hộ chiến dịch và Quỹ vắc xin phòng 

COVID-19 với tinh thần “Tiêm chủng Vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi 

đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”. 

 6.  Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn chuyên môn 

trong triển khai các hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, 

hiệu quả.  

- Hỗ trợ  kinh phí vận chuyển và bảo quản vắc xin từ tỉnh về địa phương 

và các hoạt động tập huấn cho Trạm Y tế xã, in ấn biểu mẫu, báo cáo, kiểm tra 

giám sát… 

Trên đây là Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 

năm 2021-2022 trên địa huyện Thanh Thủy. Thời gian triển khai chiến dịch tiêm 
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vắc xin COVID-19 sẽ điều chỉnh cho phù hợp căn cứ theo tiến độ cung ứng vắc 

xin của Bộ Y tế.  

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- TTHU, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UB MTTQ và các đoàn thể cấp huyện; 

- Các phòng, ban, ngành; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Đài TT&TH huyện; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đức 
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