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KẾ HOẠCH 

Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19  

cho nhóm đối tượng học sinh cấp Trung học cơ sở trên địa bàn 

 

Thực hiện sự chỉ đạo Sở Y tế về triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 cho nhóm đối tượng là học sinh cấp Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh; 

BCĐ phòng, chống dịch thành phố xây dựng kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 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 học sinh cấp Trung học cơ sở (từ đủ 12 tuổi trở lên) trên địa bàn. 

2. Mục tiêu cụ thể  

- 100% số liều vắc xin phòng COVID-19 được cấp, được tiêm miễn phí cho 

đối tượng học sinh cấp Trung học cơ sở (từ đủ 12 tuổi trở lên) trên địa bàn.  

- 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 

Là học sinh thuộc các trường học sinh cấp Trung học cơ sở (từ đủ 12 tuổi trở 

lên) trên địa bàn: 3.351(chi tiết trong phụ lục kèm theo).  

1.2. Địa điểm, thời gian tiêm chủng  

- Đoàn Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Phổi tỉnh thành lập 02 đoàn 

tiêm chủng lưu động.  

- Địa điểm tiêm: tại 4 điểm Trường THCS Lê Lợi, Trường THCS Đồng Giao, 

Trường THCS Quang Trung và Trạm Y tế phường Tân Bình.   

- Thời gian: Hoàn thành trước ngày 19/11/2021.  

- Lịch và điểm tiêm: chi tiết trong Phụ lục kèm theo 

2. Vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin  

- Bệnh viện Phổi Trung ương cung cấp vắc xin cho điểm tiêm chủng của 

ngay trước mỗi buổi tiêm. 

- Vắc xin phòng COVID-19 phải được bảo quản nhiệt độ từ 20C - 80C trong 

dây truyền lạnh theo quy định.  

3. Công tác kiểm tra, giám sát  
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- 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, dự trù vắc xin vật tư 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...  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Y tế thành phố 

- Chủ trì tham mưu UBND thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai công tác 

tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho nhóm đối tượng là học sinh thuộc học sinh 

cấp Trung học cơ sở (từ đủ 12 tuổi trở lên) trên địa bàn;  

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường THCS trên địa 

bàn để triển khai tiêm vắc xin cho các đối tượng trên từ nguồn vắc xin cấp cho các 

thành phố; Điều phối đối tượng và số lượng đối tượng tiêm cho các điểm tiêm trên 

địa bàn; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức tiêm đảm bảo an toàn, 

hiệu quả. 

- Tổng hợp danh sách các đối tượng theo quy định từ các trường THCS và 

UBND các phường, xã báo cáo BCĐ thành phố và gửi Sở Y tế trước ngày tổ chức 

tiêm chủng.  

- 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 với Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường THCS trên địa 

bàn hướng dẫn thành lập điểm tiêm chủng lưu động và việc chuẩn bị các biểu mẫu 

kê khai trước tiêm chủng tại các trường THCS; chuẩn bị đầy đủ, nhân lực, vật tư, 

trang thiết bị, thuốc… đảm bảo an toàn trong tiêm chủng; tập huấn, hướng dẫn cập 

nhật danh sách các đối tượng trên phần mềm tiêm chủng trước buổi tiêm. Hoàn 

thiện đầy đủ thông tin ngay trong buổi tiêm chủng 

- Chuẩn bị xe cấp cứu, bơm kim tiêm phục vụ Chiến dịch tiêm chủng cho học 

sinh các trường THCS trên địa bàn. 

- 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 chuyển về Trung tâm y tế thành phố để tổng hợp tổ chức 

tiêm vào ngày cuối của đợt tiêm. 

- Tổng hợp kinh phí báo cáo về BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố 

(qua Phòng Y tế).  

3. Công an thành phố 



3 
 

Chỉ đạo Công an phường Trung Sơn, phường Bắc Sơn, phường Tân Bình và 

phường Nam Sơn lực lượng an ninh tổ dân phố tham gia đảo bảo an ninh, trật tự, 

hướng dẫn bố mẹ đảm bảo qui định phòng chống dịch tại các điểm tiêm. 

4. Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố 

- Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố chỉ đạo các trường 

THCS trên địa bàn lập danh sách học sinh từ đủ 12 tuổi trở lên theo Biểu mẫu tiêm 

cho trẻ em; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất tại các điểm tiêm (trường 

THCS Lê Lợi, trường THCS Đồng Giao, trường THCS Quang Trung, riêng trường 

THCS Tân Bình chuẩn bị các điều kiện tiêm tại Trạm Y tế phường Tân Bình) trên 

địa bàn. 

- Tổng hợp kinh phí chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất chuẩn bị cho các 

điểm tiêm chủng (như phông, bạt, bàn, ghế…) báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 thành phố (qua Phòng Y tế). 

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 công tác tuyên 

truyền đến người dân, các bậc phụ huynh để được tiếp cận thông tin về vắc xin tiêm 

chủng cho trẻ em đầy đủ, phù hợp tạo sự chuyển biến trong nhận thức từ đó tham 

gia tích cực trong việc tiêm chủng cho con em mình. 

6. Các trường Trung học cơ sở trên địa bàn 

- Phối hợp với ngành Y tế trong công tác tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của 

việc tiêm vắc xin phòng COVID-19, thống kê, đăng ký đầy đủ học sinh trong độ 

tuổi theo lớp; vận động cha mẹ học sinh cho con tham gia chiến dịch tiêm chủng và 

ký phiếu đồng thuận đối với trẻ em. 

- Đối với các trường đặt điểm tiêm lưu động (trường THCS Quang Trung, 

trường THCS Lê Lợi, trường THCS Đồng Giao, riêng trường THCS Tân Bình 

chuẩn bị các điều kiện tiêm tại Trạm Y tế phường Tân Bình): phối hợp chặt chẽ với 

Phòng Giáo dục và đào tạo, Phòng Y tế thành phố để chuẩn bị cơ sở vật chất (phông, 

bạt, bàn, ghế…), nhân lực, quy trình cho buổi tiêm chủng lưu động theo quy định; 

bố trí 02 máy tính, 02 máy in, mạng Internet, cán bộ nhập liệu theo hướng dẫn của 

Trung tâm Y tế thành phố 

- Mỗi trường THCS trên địa bàn cử 1 đầu mối để liên hệ với Bệnh viện Phổi 

Trung ương để lấy Giấy chứng nhận tiêm chủng. 

- Lập danh sách học sinh theo biểu mẫu hướng dẫn của từng lớp học;  

- In các biểu mẫu (khai báo y tế, hướng dẫn khám sàng lọc, phiếu đồng ý tiêm) 

phát trước cho học sinh và phụ huynh để điền hết thông tin trước khi đến tiêm tại các 

điểm tiêm. 

- Thông báo cho học sinh đến tiêm theo các khung giờ, hạn chế tập trung 

đông người và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. 

7. BCĐ phòng, chống dịch các phường, xã 

- Tăng cường công tác truyền thông đến người dân, các bậc phụ huynh để 

được tiếp cận thông tin về vắc xin tiêm chủng cho trẻ em đầy đủ, phù hợp tạo sự 
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chuyển biến trong nhận thức từ đó tham gia tích cực trong việc tiêm chủng cho con 

em mình..  

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Bắc Sơn, phường Trung 

Sơn, phường Tân Bình, phường Nam Sơn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo 

thành phố chỉ đạo các trường học có điểm tiêm lưu động trên địa bàn quản lý 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 đối tượng tiêm đảm bảo qui định phòng chống dịch tại các 

điểm tiêm 

- Lập danh sách và thông báo cho các đối tượng từ đủ 12 tuổi trở lên không đi 

học trên địa bàn đến các điểm tiêm đúng thời gian quy định. 

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

cho nhóm đối tượng học sinh cấp Trung học cơ sở trên địa bàn trên địa bàn, Ban 

Chỉ đạo thành phố đề nghị các Phòng, ban, ngành, các trường THCS 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./. 

 

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. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Hoàng Mạnh Hùng 
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