
 

KẾ HOẠCH 

Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 17 năm 2022 

Tiêm vắc xin Moderna mũi 1 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi 

 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH  

- Nghị quyết số 21/2021/NQ-CP ngày 26/02/2021 về việc mua và sử dụng 

vắc xin phòng Covid-19 của Chính phủ; 

- Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/4/2022 của Chính phủ về vắc xin phòng 

Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; 

- Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành 

Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021-2022; 

- Công văn số 4198/BYT-KCB ngày 22/5/2021 của Bộ Y tế về việc triển 

khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; 

- Kế hoạch số 1019/KH-BYT ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế về việc Kế hoạch 

triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; 

 - Quyết định số 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành 

Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng Covid-19; 

 - Công văn số 1734/BYT-DP ngày 17/3/2021 của Bộ Y tế về việc Hướng 

dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19;  

- Công văn số 10722/BYT-DP ngày 17/12/2021 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc 

xin phòng Covid-19 liều cơ bản và nhắc lại; 

- Công văn số 1535/BYT-DP ngày 28/3/2022 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc 

xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; 

- Công văn số 1848/BYT-DP ngày 13/4/2022 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc 

xin phòng Covid-19 cho người đã mắc Covid-19; 

- Kế hoạch số 506/KH-UBND ngày 31/03/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch 

triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi tại tỉnh Quảng 

Bình; 

 - Kế hoạch số 723/KH-UBND ngày 07/4/2022 của UBND huyện về triển 

khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi tại huyện Lệ 

Thủy; 

- Quyết định số 880/QĐ-SYT ngày 23/04/2022 của Sở Y tế Quảng Bình về 

việc phân bổ vắc xin phòng chống Covid-19. 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

- Tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 cho các đối 

tượng ưu tiên, nhằm tăng tỷ lệ người được tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên 

địa bàn huyện; 
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- Đảm bảo an toàn và hiệu quả khi tiêm vắc xin;  

- Công khai, minh bạch đối tượng tiêm chủng theo đúng hướng dẫn, tạo sự 

đồng thuận, hợp tác của người dân trong quá trình tiêm chủng. 

III. NỘI DUNG 

1. Đối tượng tiêm chủng 

Tiêm mũi 1 vắc xin Moderna cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. 

2. Thời gian, địa điểm tổ chức 

- Thời gian: Ngày 05/05/2022. 

+ Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h00. 

- Địa điểm tổ chức:  Bệnh viện Đa khoa huyện. 

3. Hình thức, số điểm tiêm chủng 

Tổ chức theo hình thức tiêm chiến dịch sử dụng hệ thống tiêm chủng sẵn có 

của các đợt trước. 

- Số điểm tiêm chủng: 01 

Bệnh viện Đa khoa huyện. 

- Vắc xin sử dụng:  

+ Moderna: số lượng: 260 liều; 

Nơi sản xuất: Hàn Quốc, Lô sản xuất: 2100688, HD: 13/5/2022. 

Thời gian rã đông: 20h ngày 08/04/2022 (bắt đầu bảo quản từ 2 
0
C đến 8 

0
C) 

4. Phân bổ thời gian, đối tượng tiêm tại các điểm tiêm: 

Tại điểm tiêm Bệnh viện Đa khoa huyện, vắc xin Moderna 

 
 

Ngày tiêm 

 

Thời gian 

 

Đối tượng (Đơn vị) 

Dự kiến đối 

tượng tiêm 

Ghi chú 

05/5/2022 

Thứ 5 

 

Từ 7h30- 9h00 

Tiểu học Mỹ Thủy (62 em),  

Tiểu học Hoa Thủy (59 em),  

Tiểu học số 2 Sen Thủy (22 em) 

HS lớp 5 

(143 em) 

 

 

Từ 9h30- 11h00 Tiểu học Tân Thủy (63 em),  

Tiểu học Sơn Thủy (62 em) 

 

HS lớp 5 

(125 em) 

 

 
 

* Chú ý: Tạm hoãn tiêm các Đối tượng đang cách ly y tế và đã mắc Covid-

19 dưới 3 tháng theo quy định. 
 

 5. Các bước thực hiện tiêm chủng 

 Bước 1: Tiếp nhận và phân loại đối tượng đến tiêm chủng tại nơi tiếp 

đón; Hướng dẫn, kiểm tra đối tượng tiêm chủng thực hiện khai báo y tế điện tử; 

Phát khẩu trang cho đối tượng tiêm chủng (nếu đối tượng không mang); Thực hiện 

đo thân nhiệt cho đối tượng tiêm chủng. 

 Bước 2: Cung cấp phiếu đồng ý tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo 

mẫu quy định. 

 Bước 3: Thực hiện khám sàng lọc trước tiêm theo hướng dẫn tại Quyết định 

2470/QĐ-BYT ngày 14/6/2019, Quyết định số 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 

của Bộ trưởng Bộ Y tế. Tư vấn cho đối tượng tiêm chủng, người giám hộ về tác 

dụng, lợi ích của việc sử dụng vắc xin và giải thích những phản ứng có thể gặp sau 
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tiêm chủng. Thông báo cho đối tượng tiêm chủng về tác dụng, liều lượng, đường 

dùng của loại vắc xin được tiêm chủng. Tư vấn các thông tin về theo dõi sau tiêm 

chủng vắc xin phòng Covid-19. 

 Bước 4: Thực hiện tiêm chủng theo đúng chỉ định, bảo đảm an toàn theo quy 

định tại Điều 11 Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế. 

 Lưu ý: 

 - Theo dõi người được tiêm chủng ít nhất 30 phút sau tiêm chủng và hướng 

dẫn gia đình hoặc đối tượng tiêm chủng để theo dõi tại nhà trong vòng 24     giờ và 

tiếp tục theo dõi trong vòng 7 ngày sau tiêm chủng về các dấu hiệu: toàn trạng, tinh 

thần, ăn, ngủ, thở, phát ban, triệu chứng tại chỗ tiêm, thông báo cho nhân viên y tế 

nếu có dấu hiệu bất thường. Liên hệ với bệnh viện hoặc các cơ sở y tế nếu sau tiêm 

chủng có một trong các dấu hiệu như sốt cao (>39°C), tím tái, khó thở... hoặc khi 

phản ứng thông thường kéo dài trên 24 giờ sau tiêm chủng. 

 - Khi có trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng phải tiến hành cấp cứu, 

điều trị và báo cáo Sở Y tế theo quy định. 

 - Tổng hợp các trường hợp tai biến nặng, báo cáo theo quy định tại Điều 6   

Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Điều 14, 15, 16 

Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế. 

 - Thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải: Thực hiện theo quy định tại 

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

và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế, công văn số 

102/MT-YT ngày 04/03/2021 của Cục Quản lý môi trường y tế về việc hướng dẫn 

quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và các văn bản có 

liên quan. 

- Ghi đầy đủ thông tin vào phiếu hoặc sổ của đối tượng tiêm chủng và trên 

phần mềm quản lý thông tin tiêm chủng và hẹn lần tiêm chủng sau; Ghi ngày tiêm 

chủng và ghi chép các sự cố bất lợi xảy ra sau tiêm chủng; Sau khi hoàn thành lịch 

tiêm phải cấp giấy xác nhận cho người được tiêm chủng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế (cơ quan TT BCĐ PC Covid-19 huyện) 

-  Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và triển khai kế 

hoạch tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 đợt 17 năm 2022. 

- Kiểm tra, giám sát tại các điểm tiêm chủng, nắm tình hình thực hiện báo 

cáo BCĐ PCDB, TTCH và BCĐ TKCD TCVX huyện tiến độ và kết quả thực hiện 

theo hình thức báo cáo nhanh hàng ngày và báo cáo theo quy định. 

2. Trung tâm Y tế huyện 

- Chủ trì chịu trách nhiệm trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch tiêm 

vắc xin phòng chống Covid-19 đợt 17 năm 2022; 

- Tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin và vật tư tiêm chủng theo đúng 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 các hướng dẫn khác của Bộ Y tế; 

- Cung cấp vật tư, biểu mẫu liên quan cho điểm tiêm chủng theo kế hoạch; 

thu thập ý kiến đối tượng tiêm chủng, biểu mẫu báo cáo; 
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- Tổng hợp số liệu, danh sách kết quả tiêm vắc xin của điểm tiêm Bệnh viện 

Đa khoa gửi về và báo cáo UBND huyện (cuối ngày và cuối mỗi đợt tiêm, qua 

Phòng Y tế huyện) và Sở Y tế theo đúng quy định. 

3. Bệnh viện Đa khoa huyện 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tiếp nhận vắc xin tiêm phòng Covid-19; 

- Chủ trì triển khai xây dựng phương án tổ chức thực hiện tiêm chủng tại 

điểm tiêm Bệnh viện Đa khoa huyện; 

- Chuẩn bị trang thiết bị tiêm chủng cho điểm tiêm; 

- Nhân lực tiêm chủng, gồm: 

+ Bàn khai báo y tế: 02 bàn, có 02 cán bộ; 

+ Bàn đón tiếp: 02 bàn, có 4 cán bộ; 

+ Bàn khám sàng lọc: 08-10 bàn, có 08-10 Bác sỹ; 

+ Bàn tiêm chủng: 06 bàn, có 13 Điều dưỡng; 

+ Bàn theo dõi sau tiêm, cấp giấy chứng nhận tiêm chủng: 01 bàn, có 03 Bs; 

+ Bàn xử lý sốc phản vệ: 01 bàn, có 01 Bs và 01 ĐD  

+ Bàn nhập dữ liệu: 08 bàn, có 8 cán bộ. 

+ Quản lý vắc xin, tổng hợp báo cáo: 02 cán bộ 

+ Quản lý chung: 02 cán bộ; 

+ Hậu cần, Xử lý rác thải rắn sau tiêm: 01 cán bộ 

- Thực hành đảm bảo vệ sinh phòng chống dịch trong tiêm chủng; 

- Thực hiện các bước thực hiện tiêm chủng theo quy định; 

- Sẵn sàng tiếp nhận khám và điều trị kịp thời các trường hợp phản ứng sau 

tiêm, nhất là cấp cứu, xử trí các phản ứng nặng sau tiêm chủng tại điểm tiêm. 

- Thực hiện thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải tại điểm tiêm; 

- Cập nhật, tổng hợp kết quả tiêm vắc xin, báo cáo số liệu, danh sách tiêm 

cuối ngày, cuối đợt về Trung tâm Y tế huyện để tổng hợp báo cáo cho UBND 

huyện, Sở Y tế theo quy định. 

4. Phòng Giáo dục - Đào tạo  

- Phối hợp với ngành y tế triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho đối 

tượng trẻ từ 5 đến 11 tuổi đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng quy định; thông báo lịch 

tiêm, thời gian tiêm cụ thể cho các đối tượng theo kế hoạch; tổ chức tuyên truyền 

cho cha mẹ, người giám hộ và học sinh về lợi ích của vắc xin, tính an toàn của vắc 

xin, các sự cố bất lợi sau tiêm và kế hoạch triển khai tiêm chủng.  

- Cử 01 cán bộ quản lý, theo dõi tại điểm tiêm.  

- Chỉ đạo các trường cử giáo viên chủ nhiệm các lớp phối hợp với phụ huynh 

tổ chức đưa đón học sinh đi/về tiêm chủng đảm bảo an toàn giao thông, đưa học 

sinh đến tại điểm tiêm theo khung giờ quy định để đảm bảo an ninh trật tự và giãn 

khoảng cách phòng, chống dịch bệnh; mỗi đơn vị cử 01 giáo viên thành thạo máy 

tính để phối hợp với Tổ nhập liệu theo dõi kết quả tiêm chủng (mang theo máy tính 

xách tay để sử dụng). 

5. Công an huyện  

Chủ trì xây dựng phương án tổ chức phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự tại 

các điểm tiêm vắc xin Covid 19 của huyện, điều phối tránh để tình trạng quá đông 
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người tại một thời điểm, hạn chế làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Kiểm tra, 

theo dõi việc cử lực lượng của các xã đến trực tiếp hỗ trợ quản lý đối tượng báo cáo 

cho đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo tiêm chủng vắc xin huyện. 

6. Huyện Đoàn 

Bố trí 02 đoàn viên/điểm tiêm phối hợp với Công an huyện tham gia hỗ trợ 

công tác đảm bảo ANTT tại các điểm tiêm chủng theo kế hoạch của Công an 

huyện; cử 03 đoàn viên/điểm tiêm chủng để phối hợp các tổ tiêm chủng hướng dẫn 

trẻ, người dân thực hiện đúng các bước quy định trong tổ chức tiêm chủng vắc xin 

Covid-19 và biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại địa điểm tiêm chủng. 

7. Phòng Văn hóa & Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình  

Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện tổ chức truyền thông cho 

phụ huynh, học sinh và cộng đồng về đối tượng ưu tiên, loại vắc xin phòng Covid-

19, lợi ích của vắc xin, lịch tiêm, tính an toàn của vắc xin, các sự cố bất lợi sau tiêm 

và kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 17 năm 2022. 

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Thẩm định dự toán kinh phí hỗ trợ các hoạt động tiêm chủng; đề xuất báo 

cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định theo quy định. 

9. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của hoạt động tiêm vắc 

xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi trên địa bàn để người dân biết và đồng 

thuận cho trẻ tiêm chủng. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 17 năm 

2022 của huyện Lệ Thủy./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế; 

- TT Huyện ủy; 

- Ban chỉ đạo PCD Covid -19 huyện; 

- TT HĐND huyện; 

- Ban Tuyên Giáo Huyện ủy; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng ban, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, YT. 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Đặng Thị Hồng Thắm 
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