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KẾ HOẠCH 

Triển khai tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19 liều bổ sung  

và liều nhắc lại trên địa bàn thành phố  

 

Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-SYT ngày 28/12/2021 của Sở Y tế về việc 

triển khai tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại trên địa 

bàn tỉnh; BCĐ phòng, chống dịch thành phố xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại 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 liều bổ sung 

và liều nhắc lại cho đối tượng thuộc nhóm ưu tiên 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 6.300 liều vắc xin phòng COVID-19 (3.000 liều 

Astrazeneca và 3.300 liều Pfizer). Được tiêm cho các đối tượng cụ thể như sau: 

1.1.1. Tiêm liều bổ sung  

- Đối tượng: người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản (1, 2 hoặc 3 liều 

tùy theo từng loại vắc xin) có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như: người 

cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị 

trong vòng 6 tháng…  

- Khoảng cách: tiêm 01 mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản từ 28 

ngày đến 3 tháng.  

Lưu ý: Đối với những người có chỉ định tiêm liều bổ sung, sau khi đã tiêm 

liều bổ sung thì được coi là hoàn thành liều cơ bản.  
1.1.2. Tiêm liều nhắc lại  

- Đối tượng: Người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản, ưu tiên nhân 

viên y tế trên địa bàn, tổ Covid-19 cộng đồng, lực lượng tham gia phòng chống 

dịch, người trên 18 tuổi có bệnh lý nền, người trên 50 tuổi.  

(Các bệnh lý nền được quy định tại Phụ lục 1 Quyết định 4038/QĐ-BYT ngày 

21/8/2021 của Bộ Y tế).  
- Khoảng cách: tiêm 01 mũi nhắc lại ít nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng của 

liều cơ bản. 
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1.2.3. Loại vắc xin  
- Ưu tiêm tiêm vắc xin cùng loại với vắc xin đã tiêm liều cơ bản. Nếu không 

có vắc xin cùng loại thì thay bằng vắc xin mARN (Pfizer/Moderna) (trừ vắc xin của 

hãng Shinopharm); nếu trước đó đã tiêm các loại vắc xin khác nhau thì tiêm mũi 

nhắc lại bằng vắc xin Pfizer/Moderna.  

- Nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vắc xin của hãng Shinopharm thì có 

thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc xin Pfizer/Moderna/Astrazeneca. 

1.2. Địa điểm, thời gian tiêm chủng  

Thành phố thành lập 4 điểm tiêm chủng tại Trung tâm Y tế thành phố và 3 

Trạm Y tế xã, phường là phường Bắc Sơn, phường Trung Sơn, phường Nam Sơn. 

- Thời gian: Bắt đầu triển khai từ 07h00 ngày 04/01/2022 đến ngày 

06/01/2022.  

Trung tâm Y tế thành phố bố trí 2 xe cứu thương thường trực tại các điểm 

tiêm để cấp cứu và vận chuyển cấp cứu khi cần thiết tại các điểm tiêm phù hợp để 

dễ cơ động hỗ trợ. 

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

 Vắc xin được bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C trong dây truyền lạnh theo quy định. 

 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.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Giao Phòng Y tế thành phố 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho BCĐ 

phòng, chống dịch Covid-19 thành phố ban hành Kế hoạch triển khai công tác tiêm 

chủng vắc xin phòng Covid-19 liều bổ sung và liều nhắc lại trên địa bàn;  

- 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 tiêm.  

- Phối hợp UBND xã/phường lập danh sách các đối tượng tiêm theo quy định; 

rà soát các đối tượng từ đủ 12 tuổi trở lên chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin 

(02 liều vắc xin) thì tổ chức tiêm vét các đối tượng trên theo quy định. Riêng đối 

với các trường hợp già, yếu, khó khăn trong việc đi lại không đến các điểm tiêm 

được thì tổ chức tiêm lưu động tại nhà.  
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- Phối hợp Trung tâm Y tế 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; 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.  

- 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; 

- Chủ trì xây dựng lịch tiêm cụ thể, chi tiết tại từng điểm tiêm trên địa bàn gửi 

về Ban Chỉ đạo thành phố (qua Phòng Y tế) trước 10h00 ngày 03/01/2022.   

- 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.  

- 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 18 giờ ngày 31/12/2021. 

- 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 

đảm 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 liều bổ sung và liều 

nhắc lại (nếu có) của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, báo cáo 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. 
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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 07h00 ngày 

03/01/2022 cho đến hết ngày 07/01/2022. 

8. BCĐ phòng, chống dịch các phường, xã 

- Lập danh sách các đối tượng tiêm theo quy định tại mục 1.1.1 và mục 

1.1.2; rà soát các đối tượng từ đủ 12 tuổi trở lên chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều 

vắc xin (02 liều vắc xin); lập danh sách các trường hợp già, yếu, khó khăn trong 

việc đi lại không đến các điểm tiêm được để tổ chức tiêm lưu động tại nhà gửi về 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (qua Phòng Y tế) và Trung tâm Y tế 

thành phố trước 17h00 ngày 31/12/2021.  

- Bố trí nhân lực, trang thiết bị phối hợp với các điểm tiêm chủng để triển 

khai tổ chức tiêm đảm bảo an toàn, đúng quy định về phòng, chống Covid-19. 

- Huy động máy tính, lực lượng tham gia nhập đối tượng trên phần mềm tiêm 

chủng Covid-19 đúng quy định. 

- 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.  

- Chỉ đạo lực lượng công an, dân quân tự vệ tham gia đảm 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 tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19 liều bổ 

sung và liều nhắc lại trên địa bàn, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 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./. 
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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