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KẾ HOẠCH
Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 

 đợt 7, năm 2021

I.CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
Căn cứ Nghị quyết số 21/2021/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về 

việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19;
Căn cứ Quyết định số 1210/QĐ-BYT ngày 09/12/2020 của Bộ Y tế về việc 

phê duyệt kế hoạch tiếp nhận, phân phối và sử dụng vắc xin phòng chống COVID-
19 giai đoạn 2021-2022 do COVAX Facity hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc Phê duyệt Kế 
hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022;

Căn cứ công văn số 110/BCĐ ngày 16/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống 
dịch,bệnh COVID-19 huyện Thanh Hà về việc triển khai tiêm vắc xin phòng 
COVID19 đợt 7 năm 2021(triển khai tiêm trả mũi 2 vắc xin phòng COVID-19 Vero 
Cell, Pfizer và Moderna).

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã triển khai công tác tiêm vắc 
xin phòng COVID-19 đợt 7 năm 2021, cụ thể như sau:

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Mục tiêu chung
Phòng chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho 

các đối tượng nguy cơ và cộng đồng.
2. Mục tiêu cụ thể
- Tiếp nhận và triển khai tiêm hết 100% số vắc xin phòng COVD-19 

Spikevax do hãng Moderna sản xuất  do TTYT huyện phân bổ đợt 7, năm 2021 cho 
các đối tượng đã tiêm mũi 1 vắc xin Moderna.

- Đảm bảo an toàn, hiệu quả trong quá trình triển khai tiêm vắc xin phòng 
COVID-19.

3. Yêu cầu
- Lập danh sách đúng đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21/2021/NQ-CP 

ngày 26/2/2021 của Chính phủ.
         - Công khai, minh bạch danh sách đối tượng tiêm theo đúng hướng dẫn để tạo 
được sự đồng thuận, hợp tác của người dân trong quá trình triển khai. 
          III. ĐỐI TƯỢNG
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1. Đối tượng tiêm
1.1 Đối tượng tiêm mũi 2
- Tiêm mũi 2 cho những người đã được tiêm mũi 1 Mordena, đảm bảo 

khoảng cách mũi 2 và mũi 1 là 28 ngày. (Không tiêm chủng cho những đối tượng 
đã tiêm mũi 1 nhưng bị phản ứng nặng sau tiêm chủng).

1.2. Đối tượng cụ thể
Tổng số : 14 đối tượng, trong đó:
+ Lực lượng tuyến đầu: 9 người 
+ Người cung cấp dịch vụ thiết yếu:  5 người.
IV. THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC  
1. Thời gian: 
- Sáng ngày 27/8/2021 , bắt đầu từ 7h30 phút đến 10h30 phút.
2. Phương thức triển khai tiêm
- Triển khai cơ bản như tiêm chủng mở rộng
3. Địa điểm tiêm
- Trạm y tế xã Vĩnh Lập
V. CÁC HOẠT ĐỘNG 
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
- Trạm Y tế xã tham mưu Ban chỉ đạo xã xây dựng Kế hoạch tổ chức tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 đợt 7, năm 2021 để chủ động tiếp nhận và triển khai tiêm 
hết số vắc xin phòng COVID-19 được cấp đảm bảo an toàn và hiệu quả.

2. Công tác thông tin, truyền thông   
- Tăng cường hoạt động thông tin, truyền thông về tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19, nhằm mục đích để người dân tích cực hưởng ứng, tham gia.
- Nội dung truyền thông cần tập trung vào:
+ Mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19.
+ Mục tiêu, đối tượng, địa bàn, phương thức triển khai tiêm vắc xin.
+ Chỉ định, chống chỉ định của vắc xin, phản ứng có thể gặp phải và hướng 

dẫn cách thức xử lý các phản ứng không mong muốn sau tiêm chủng.
3. Điều tra, lập danh sách đối tượng tiêm
- Trạm Y tế thống kê, lập danh sách các đối tượng ưu tiên như trong mục III 

của Kế hoạch này để làm cơ sở xây dựng kế hoạch và chủ tổ chức tiêm hết số vắc 
xin đã được phân bổ. 

- Danh sách cụ thể các đối tượng tiêm phải được lập đúng thứ tự các đối 
tượng tiêm như phần III của Kế hoạch, tuân thủ nguyên tắc ưu tiên cho các lực 
lượng tuyến đầu phòng chống dịch.

- Danh sách được lập phải đủ các thông tin: Họ và tên, địa chỉ, nghề nghiệp, 
số điện thoại, số chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân, mã số bảo hiểm y 
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tế... như theo hướng dẫn và phải được phê duyệt của Ban chỉ đạo, đồng thời công 
khai tại cơ sở để tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân.

4. Dự trù, tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin, vật tư tiêm chủng
Trạm y tế xã nhận vắc xin, vật tư tiêm chủng tại Trung tâm Y tế huyện vào sáng 

ngày thực hiện tiêm chủng (nhận và tiêm vắc xin trong ngày).
5. Tổ chức tiêm chủng
5.1. Quy định chung
- Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26 tháng 7 năm 2021 về việc ban hành 

Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Trong đó đặc biệt 
chú ý thực hiện một số nội dung như: 

+ Bố trí đủ khu vực chờ trước tiêm , sàng lọc, tư vấn, tiêm, theo dõi và xử trí 
tai biến sau tiêm chủng; đảm bảo thông thoáng, đủ ghế ngồi và giữ khoảng cách 
giữa các đối tượng được tiêm chủng, nhân viên y tế, người nhà.

+ Bố trí điểm tiêm chủng theo quy tắc 1 chiều, đảm bảo khoảng cách giữa các 
bàn/vị trí tiêm chủng để phòng chống dịch theo thứ tự: Khu vực chờ trước tiêm 
chủng —> Bàn đón tiếp, hướng dẫn —> Bàn khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm 
chủng —> Bàn tiêm chủng —>  Bàn ghi chép, nhập số liệu —> Khu vực theo dõi 
và xử trí tai biến sau tiêm chủng.

+ Đảm bảo thực hiện đủ 4 bước tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế
- Quyết định 3802/QĐ-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2021 về việc ban hành 

Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc  trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 
5.2. Đảm bảo các quy định về công tác phòng chống dịch 
Tổ chức buổi tiêm vắc xin phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định về 

phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế và của địa phương. Trong đó đặc biệt chú 
ý đảm bảo dãn cách, đeo khẩu trang và khử khuẩn như:

+ Phân chia đối tượng đến tiêm theo các khung giờ khác nhau để tránh tập 
trung đông người trong cùng thời điểm.

+ Khu vực tiêm chủng cần vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng; thực hiện lau khử 
khuẩn trước và sau mỗi buổi tiêm chủng phòng tiêm, bàn tiêm, bàn khám phân loại, 
phòng chờ và phòng theo dõi sau tiêm.

+ Cán bộ  y tế  và người đến tiêm chủng phải thực hiện nghiêm 
quy định 5K của Bộ  Y tế  về  phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt 
chú ý các biện pháp bảo hộ  cá nhân như  đeo khẩu trang, kiểm tra thân 
nhiệt,  rửa tay hoặc sát khuẩn tay thường xuyên.

5.3. Đảm bảo an toàn tiêm chủng
- Công tác khám sàng lọc trước tiêm phải tuân thủ nghiêm ngặt theo các văn 

bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế và thường xuyên cập nhật các hướng dẫn mới 
để tổ chức thực hiện. 
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- Xác định và phân loại chính xác đối tượng trong diện chống chỉ định, trì 
hoãn tiêm chủng và cần thận trọng trong tiêm chủng;

- Chỉ thực hiện tiêm ngay cho người từ 18 trở lên và đủ điều kiện tiêm theo 
quy định (Tức là không thuộc diện chống chỉ định; hoặc trì hoãn tiêm chủng hoặc 
cần thận trọng trong tiêm chủng);

- Đảm bảo công tác giám sát, phát hiện và xử lý phản ứng sau tiêm chủng. 
+ Bố trí sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, thuốc để tiếp nhận, xử lý cấp cứu 

phản ứng sau tiêm ngay tại cơ sở tiêm chủng .
+ Trạm y tế xã phải bố trí sẵn một phòng cấp cứu có trang thiết bị thiết yếu về 

cấp cứu, có hộp thuốc chống phản vệ và có ít nhất 01 bác sỹ được tập huấn về xử lý 
phản ứng sau tiêm thường trực. Ngoài cơ số thuốc trong hộp chống phản vệ như quy 
định mỗi điểm tiêm dự trữ thêm 20 ống thuốc Adrenalin.

+ Lấy sẵn 1 ống Adrenalin vào bơm tiêm để trong hợp chống phản vệ
+ Liên hệ ngay với 02 đội cấp cứu lưu động, 01 đội cấp cứu tại chỗ của Trung 

tâm y tế huyện để sẵn sàng tiếp nhận, xử lý ngay các trường hợp phản ứng sau tiêm. 
+ Cung cấp cho mỗi người được tiêm vắc xin một tờ hướng dẫn cách phát 

hiện và xử lý ban đầu một số phản ứng sau tiêm cùng các số điện thoại trực cấp cứu, 
để đối tượng được tiêm biết, phối hợp theo dõi và liên hệ khi cần.

+ Phân chia những người đã được tiêm cho các cán bộ trạm y tế, y tế thôn 
giám sát, theo dõi trong 24 giờ đầu sau tiêm 100% số người được tiêm tại nơi ở. 

6. Hoạt động kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo
- BCĐ phòng chống dịch COVID -19 xã tổ chức kiểm tra, giám sát thường 

xuyên các hoạt động như: Xây dựng và triển khai kế hoạch; điều tra đối tượng; tuyên 
truyền; tiếp nhận, bảo quản, phân phối vắc xin, vật tư tiêm chủng; giám sát phản ứng 
sau tiêm vắc xin….

- Công tác thông tin, báo cáo:
+Trạm y tế xã báo cáo hàng ngày trong thời gian tổ chức tiêm chủng: báo cáo 

kết quả tiêm hàng ngày bằng điện thoại và Email về Trung tâm Y tế tuyến huyện 
trước 11h30’. 

7. Kinh phí
- Sử dụng nguồn ngân sách địa phương để mua vật tư, tiêm chủng và các hoạt 

động khác để triển khai chiến dịch tiêm vắc xin như: truyền thông, cắt băng zôn, 
khẩu hiệu; in tờ khai y tế, in bảng kiểm phân loại trước tiêm, in phiếu đồng ý tiêm; 
in giấy chứng nhận sau tiêm ...

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trạm y tế xã
- Tham mưu cho UBND xã  xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chiến 

dịch tiêm vắc xin COVID-19 cho cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 vắc xin Spikevax 
của Moderna theo số vắc xin được cấp đúng tiến độ, đúng đối tượng; đảm bảo an toàn 
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tiêm chủng.
- Cung cấp tài liệu chuyên môn cho đài truyền thanh xã, các ban ngành, 

đoàn thể phục vụ cho công tác truyền thông, tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, lợi 
ích của chiến dịch.

- Tổ chức buổi tiêm chủng an toàn, hiệu quả, trong quá trình triển khai đảm 
bảo công tác phòng chống dịch.

- Tổng hợp kết quả hàng ngày, báo cáo tiến độ về TTYT huyện, BCĐ xã.
2. Tài chính - Kế toán xã
Tham mưu cho UBND xã trong việc bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ các hoạt 

động triển khai chiến dịch và hướng dẫn sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo 
các quy định hiện hành.

3. Ban văn hóa-thông tin và Đài truyền thanh xã
- Tăng cường tuyên truyền trước và trong thời gian tổ chức chiến dịch.
- Tăng thời lượng phát sóng, tin bài tuyên truyền về mục tiêu, lợi ích của 

chiến dịch.
4. Công an xã
Bố  trị  lực lượng đảm bảo an ninh trật tự  tại điểm tiêm vắc xin 

phòng COVID-19.
5. Các ban, ngành, đoàn thể có liên quan
- Tổ  chức tuyên truyền cho cán bộ ,  nhân viên hiểu biết về  lợi 

ích, hiệu quả  của chiến dịch để  phòng chống dịch bệnh, bảo vệ  sức 
khỏe cho nhân dân, cho cộng đồng.

Trên đây là kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 7, năm 2021 của 
BCĐ phòng chống dịch,bệnh Covid-19 xã Vĩnh Lập. Yêu cầu trạm y tế xã, thành 
viên ban chỉ đạo, công an xã, ban VHTT , đài truyền thanh xã và các ban ngành 
đoàn thể nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận :
- UBND huyện;
- TTYT huyện;
- Ban chỉ đạo xã;
- Lưu VP.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND XÃ
Nguyễn Văn Khoa
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PHỤ LỤC 1
Số lượng, chủng loại vắc xin được cấp

1. Vắc xin Comirnaty do hãng Pfizersản xuất

STT Đơn vị được tiêm Đối tượng Số liều Số lọ

1 Tuyến huyện 158 300 50

Tổng 158 300 50

2. Vắc xin Spikevaxdo hãng Moderna sản xuất

Số liều vắc xin cấp (14 liều/lọ)
TT Đơn vị

Đối tượng Số lọ (mũi 1+ mũi 2)
1 Khối cơ quan huyện 243 33
2 Thanh Hải 113 18
3 An Phượng 48 8
4 Tân An 90 14
5 Thanh Khê 20 4
6 TTThanh Hà 171 24
7 Thanh Xá 0 0
8 Thanh Thủy 55 8
9 Thanh Sơn 45 8
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10 Thanh Xuân 55 8
11 Hồng Lạc 91 14
12 Việt Hồng 0 0
13 Thanh An 63 10
14 Thanh Lang 26 6
15 Cẩm Chế 0 0
16 Liên Mạc 72 12
17 Tân Việt 65 10
18 Thanh Quang 82 12
19 Thanh Hồng 70 10
20 Thanh Cường 56 8
21 Vĩnh Lập 15 4

Tổng 1380 211

Ghi chú: Số vắc xin được cấp bao gồm vắc xin để tiêm cả mũi 1 và mũi 2.
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PHỤ LỤC 2
Danh sách đối tượng, địa điểm tiêm

Điểm tiêm số 1(Tầng 3 nhà D trụ sở chính Trung tâm Y tế huyện)
STT Đơn vị Số người Giờ tiêm Ghi chú

1 BCĐ huyện 35 7h00-8h00
2 Huyện ủy 31 8h - 9h
3 Y cao 5 9h-9h15
4  Huyện đội 21 9h15- 10h
5 TTYT huyện 66 10h - 11h

Tổng 158

Sáng ngày 
27/7

 
Điểm tiêm số 2 (Nhà văn hóa huyện)
STT Đơn vị Số người Giờ tiêm Ngày 27/7

1 XNCT thủy lợi 152 7h - 9h30
2 TT văn hóa 7 9h30 - 10h
3 Kho bạc huyện 9 10h - 10h20
4 Của hàng xăng 

dầu
4 10h20 - 10h40

5 BIDV 8 10h40-11h

Sáng

6 UBND huyện 63 13h30 - 14h30
Tổng 243

Chiều
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PHỤ LỤC 3
Danh sách đối tượng, địa điểm tiêm tại Trạm Y tế các xã, thị trấn

ST
T Đơn vị

18-
65 

tuổi

> 65 
tuổi

Tổng
 đối tượng

Số vắc xin 
Moderna 
dự kiến 

được cấp 
(lọ)

Mũi 1

Số vắc xin 
Moderna 
dự kiến 

được cấp 
(lọ)

Mũi 2

Tổng số 
vắc xin dự 

kiến cả
 2 đợt

1 Khối cơ quan huyện 243 0 243 17 16 33
2 Thanh Hải 66 47 113 9 9 18
3 An Phượng 35 13 48 4 4 8
4 Tân An 65 25 90 7 7 14
5 Thanh Khê 18 2 20 2 2 4
6 TTThanh Hà 145 26 171 12 12 24
7 Thanh Xá 0 0 0 0 0 0
8 Thanh Thủy 48 7 55 4 4 8
9 Thanh Sơn 42 3 45 4 4 8

10 Thanh Xuân 20 35 55 4 4 8
11 Hồng Lạc 91 0 91 7 7 14
12 Việt Hồng 0 0 0 0 0 0
13 Thanh An 50 13 63 5 5 10
14 Thanh Lang 18 8 26 3 3 6
15 Cẩm Chế 0 0 0 0 0 0
16 Liên Mạc 48 24 72 6 6 12
17 Tân Việt 28 37 65 5 5 10
18 Thanh Quang 76 6 82 6 6 12
19 Thanh Hồng 60 10 70 5 5 10
20 Thanh Cường 44 12 56 4 4 8
21 Vĩnh Lập 8 7 15 2 2 4

TỒNG
110
5 275 1380 106 105 211

     



10

Vắc xin Moderna mỗi lọ tương đương với 14 liều
Ghi chú:
Yêu cầu Ban chỉ đạo các xã, thị trấn công khai danh sách đối 
tượng tiêm tại các điểm tiêm vắc xin
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