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KẾ HOẠCH
Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19
SPUTNIK V đợt VIII trên địa bàn thành phố

Thực hiện Công văn số 784-CV/TU ngày 07/10/2021 của Thành ủy Tam
Điệp về việc triển khai tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19 (Sputnik V) cho nhân
dân trên địa bàn thành phố; BCĐ phòng, chống dịch thành phố xây dựng kế hoạch
triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 Sputnik V đợt VIII trên địa
bàn cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
- Chủ động phòng, chống dịch bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19
cho người dân trên địa bàn.
2. Mục tiêu cụ thể
- 100% số liều vắc xin phòng COVID-19 được cấp, được tiêm miễn phí cho
người dân trên địa bàn thành phố.
- Đảm bảo an toàn cho các đối tượng tiêm chủng vắc xin phòng COVID19.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Xác định đối tượng, thời gian, địa điểm, hình thức triển khai tiêm vắc
xin phòng COVID-19
1.1. Đối tượng tiêm
- Đối tượng được tiêm 22.350 liều vắc xin phòng COVID-19 Sputnik V được
triển khai tiêm cho toàn bộ người dân từ đủ 18 tuổi chưa được tiêm vắc xin phòng
Covid-19 trên địa bàn thành phố .
- Phân bổ vắc xin đợt VIII cho các cơ quan, đơn vị có phụ 1 gửi kèm theo.
1.2. Địa điểm, thời gian tiêm chủng
Thành phố thành lập 3 đoàn tiêm chủng, tổ chức tại 9 điểm tiêm, trong đó:
- Đoàn số 1: Bệnh viện đa khoa tỉnh hỗ trợ.
- Đoàn số 2: 2 Tổ tiêm lưu động của Trung Tâm Y tế thành phố
- Thời gian: Bắt đầu triển khai từ 13h30 ngày 07/10/2021 đến ngày
12/10/2021.
Trung tâm Y tế thành phố bố trí 2 xe cứu thương tại 2 điểm tiêm và Bệnh
viện Sản nhi tỉnh bố trí kèm theo 01 xe cứu thương với cơ số thuốc cấp cứu và kíp
cấp cứu ngoại viện để thường trực cấp cứu và vận chuyển cấp cứu khi cần thiết tại
các điểm tiêm phù hợp để dễ cơ động hỗ trợ.
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2. Vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin
- Vắc xin được bảo quản ở nhiệt độ < âm 18 độ C
- Vắc xin sau khi được rã đông chỉ được tiêm trong thời gian 120 phút.
3. Công tác kiểm tra, giám sát
- Kiểm tra, giám sát trước đợt tiêm: 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, phân công nhân lực, xử trí cấp cứu phản ứng sau tiêm chủng.
- Kiểm tra, giám sát trong đợt tiêm: Giám sát công tác tổ chức buổi tiêm
chủng tại các điểm tiêm chủng.
- Kiểm tra, giám sát sau đợt tiêm: Đánh giá nhanh tỷ lệ tiêm chủng, công tác
thống kê báo cáo...
4. Theo dõi, báo cáo
- Trung tâm Y tế tổng hợp báo cáo kết quả tiêm chủng hàng ngày về Ban Chỉ
đạo phòng, chống dịch thành phố (qua Phòng Y tế) và Trung tâm Kiểm soát bệnh
tật trước 15h00 hàng ngày theo biểu mẫu quy định tại Quyết định số 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.
5. Lịch tiêm: Phụ lục số 2 gửi kèm theo.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Y tế thành phố
- Chủ trì tham mưu BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố xây dựng
Kế hoạch triển khai công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 (Sputnik V) đợt
VIII trên địa bàn;
- Tổng hợp danh sách các đối tượng từ UBND các phường, xã, các cơ quan,
đơn vị có liên quan trên địa bàn báo cáo BCĐ thành phố và gửi Sở Y tế trước ngày
tổ chức tiêm chủng.
- Điều phối đối tượng và số lượng đối tượng tiêm cho các điểm tiêm. Tham
mưu phân bổ vắc xin cho các phường, xã và các đối tượng được ưu tiên.
- Phối hợp Trung tâm Y tế tổ chức giám sát trước, trong và sau chiến dịch
tiêm vắc xin phòng, chống COVID-19, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế để
có phương án điều chỉnh cho phù hợp, những vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo
UBND thành phố để chỉ đạo, giải quyết.
- Chủ trì, phối hợp Trung tâm Y tế xây dựng lịch tiêm cụ thể, chi tiết tại từng
điểm tiêm trên địa bàn.
- Tổng hợp kết quả tiêm vắc xin phòng, chống COVID-19 theo từng giai
đoạn, báo cáo BCĐ phòng, chống dịch thành phố theo quy định.
2. Trung tâm Y tế thành phố
- Phối hợp Phòng y tế tham mưu tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin phòng
Covid-19; xây dựng lịch tiêm cụ thể, chi tiết tại từng điểm tiêm trên địa bàn.
- Chỉ đạo các điểm tiêm chủng tổ chức tiêm chủng theo đúng quy trình, quy
định của Bộ Y tế, sắp xếp số lượng nhân lực phù hợp trong buổi tiêm tại các điểm
tiêm chủng. Thực hiện báo cáo thống kê theo quy định.
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- Lập dự toán kinh phí tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa
bàn gửi về Phòng Kế hoạch Tài chính Sở Y tế trước 15 giờ ngày 07/10/2021.
- Thực hiện mua sắm vật tư cấp cho các điểm tiêm chủng trên địa bàn.
- Lập các đội cấp cứu lưu động để sẵn sàng hỗ trợ phường, xã xử trí các phản
ứng nặng sau tiêm, đảm bảo có mặt tại địa điểm tiêm trong vòng 10 phút sau khi
nhận được thông tin cần hỗ trợ;
- Chỉ đạo các điểm tiêm thực hiện nhập thông tin đối tượng được tiêm trên
phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử trước, trong tiêm chủng. Trong buổi tiêm, các
điểm tiêm thực hiện khám sàng lọc đối tượng, lập danh sách những đối tượng có chỉ
định tiêm tại bệnh viện gửi Trung tâm y tế thành phố để tổng hợp tổ chức tiêm vào
ngày cuối của đợt tiêm.
- Tổng hợp báo cáo hàng ngày và báo cáo kết thúc đợt tiêm chủng của tất cả
các điểm tiêm trên địa bàn gửi về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố (qua
Phòng Y tế) và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo quy định.
- Chỉ đạo các điểm tiêm chủng chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, trang thiết bị,
thuốc…đảm bảo an toàn tiêm chủng; thực hiện nhập số liệu vào phần mềm tiêm
chủng, thống kê báo cáo theo đúng quy định.
3. Công an thành phố
Chỉ đạo Công an các phường, xã, lực lượng an ninh thôn, tổ dân phố tham gia
đảo bảo an ninh, trật tự, hướng dẫn người dân đảm bảo qui định phòng chống dịch
tại các điểm tiêm.
4. Phòng Kế hoạch - Tài chính thành phố
Tổng hợp dự toán kinh phí tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt VIII (nếu có)
của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tham mưu UBND thành phố đảm bảo kinh phí
phục vụ tiêm chủng theo quy định.
5. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và thể
thao thành phố
- Phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền chiến
dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên các phương tiện truyền thông đại chúngvề
vai trò của vắc xin trong công tác phòng chống dịch để người dân tích cực tham gia.
6. Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội
thành phố
Theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp với ngành Y tế tổ chức thành công Chiến
dịch tiêm chủng, đồng thời thông báo cho cán bộ, nhân viên và gia đình, những
người đủ 18 tuổi trở lên chưa được tiêm vắc xin phòng Covid-19 đăng ký danh sách
tại chính quyền địa phương nơi cư trú để được tiêm vắc xin; đặc biệt tham gia hỗ
trợ, phục vụ tại các điểm tiêm chủng trên địa bàn để chiến dịch tiêm vắc xin phòng
Covid-19 đạt kết quả cao nhất.
7. Điện lực thành phố
Đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ quá trình bảo quản vắc xin và tiêm
chủng trên địa bàn trong thời gian diễn ra Chiến dịch tiêm chủng từ 13h30 ngày
7/10/2021 cho đến hết ngày 12/10/2021.
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8. BCĐ phòng, chống dịch các phường, xã
- Chuẩn bị cơ sở hạ tầng, nhân lực, hậu cần (như nước uống,…) phục vụ địa
điểm tiêm tại phường, xã theo phần I của Phụ lục số 3 gửi kèm theo.
- Rà soát lập danh sách các đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn quản lý.
- In các biểu mẫu (khai báo y tế, hướng dẫn khám sàng lọc, phiếu đồng ý tiêm)
phát trước cho công dân để điền hết thông tin trước khi đến tiêm tại các điểm tiêm.
- Phối hợp chặt chẽ với Trung Tâm Y tế thành phố trong quy trình thực hiện tiêm
chủng như tổ chức tiếp đón, kiểm tra thông tin, hướng dẫn khai báo y tế…
- Chỉ đạo tăng cường truyền thông đến người dân về vai trò của vắc xin trong
công tác phòng chống dịch Covid-19 để người dân tích cực tham gia.
- Huy động các ban, ngành, đoàn thể của địa phương tham gia vào chiến dịch
tiêm vắc xin phòng Covid-19. Chỉ đạo lực lượng công an, dân quân tự vệ tham gia
đảo bảo an ninh, trật tự, hướng dẫn người dân đảm bảo qui định phòng chống dịch
tại các điểm tiêm.
Trên đây là Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19
đợt VIII trên địa bàn, Ban Chỉ đạo thành phố đề nghị các Phòng, ban, ngành, Ban
Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ
triển khai thực hiện và báo cáo kết quả theo quy định.
(Gửi kèm theo các Phụ lục số 1, Phụ lục số 2, và Phụ lục số 3)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Sở Y tế;
(để b/c)
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, YT.
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