ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SƠN TÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1523 /QĐ-UBND

Sơn Tây, ngày 24 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng
COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi
trên địa bàn huyện Sơn Tây năm 2022
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TÂY
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
Căn cứ Quyết định số 5002/QĐ-BYT ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn sửa đổi, bổ sung hướng dẫn Khám
sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đối với trẻ em;
Căn cứ Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 21/6/2022 của Chủ tịch
UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin
phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh
Quảng Ngãi năm 2022;
Theo đề nghị của Phòng Y tế huyện tại Tờ trình số 37/TTr-PYT ngày
23/6/2022 về việc xin ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai chiến
dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi
trên địa bàn huyện năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai tiêm vắc
xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn
huyện, năm 2022.
Điều 2. Kế hoạch này là căn cứ để các đơn vị, địa phương xây dựng kế
hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 đến
17 tuổi và triển khai thực hiện tiêm chủng theo các đợt phân bổ vắc xin từ
UBND tỉnh.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng huyện; Trưởng các Phòng: Y tế, Tài chính - Kế
hoạch, Văn hóa - Thông tin; Giám đốc Trung tâm Y tế; Trưởng Công an huyện;
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Chủ tịch UBND các xã và Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Sở Y tế (b/c);
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện và các tổ chức CT-XH huyện;
- Trung tâm TT-VH-TT huyện;
- C, PCVP, TH;
- Lưu: VT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bạch Ngọc Thêm
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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SƠN TÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
cho trẻ em từ 12 tuổi đến 17 tuổi liều nhắc lại trên địa huyện năm 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
1523 /QĐ-UBND ngày 24 /6/2022
của Chủ tịch UBND huyện)

I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung: Phòng, chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc
xin phòng COVID-19, tăng diện bao phủ vắc xin phòng COVID-19 cho các đối
tượng nguy cơ và cộng đồng, tiêm chủng an toàn, đạt chất lượng và đúng tiến
độ.
2. Mục tiêu cụ thể:
- Trẻ em từ 12 tuổi đến 17 tuổi đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm chủng
liều nhắc lại.
- Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
II. NGUYÊN TẮC, ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC
TRIỂN KHAI

1. Nguyên tắc
- Kế hoạch triển khai tại tất cả các xã trên huyện.
- Sử dụng vắc xin đã được Bộ Y tế phê duyệt cho lứa tuổi này, theo
hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và Bộ Y tế.
- Đảm bảo tiêm hết số lượng vắc xin trước khi hết hạn sử dụng tránh để
lãng phí trong tiêm vắc xin.
- Huy động hệ thống chính trị tham gia chiến dịch tiêm chủng; huy động
tối đa các lực lượng bao gồm các cơ sở trong và ngoài ngành y tế, ngành giáo
dục, lực lượng công an, quân đội, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành,
đoàn thể bao gồm: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ... hỗ trợ triển khai tiêm chủng.
- Đảm bảo tỷ lệ bao phủ và tỷ lệ sử dụng vắc xin cao cho trẻ trong độ tuổi
tiêm chủng được tiêm vắc xin phòng COVID-19.
- Đảm bảo tối đa an toàn tiêm chủng.
2. Đối tƣợng và lịch tiêm chủng
- Đối tượng: Tất cả trẻ em từ 12 tuổi đến 17 tuổi đã tiêm 2 mũi vắc xin cơ
bản. Dự kiến số lượng khoảng 2.416 trẻ.
- Loại vắc xin sử dụng: Vắc xin của hãng Pfizer sản xuất.
- Liều lượng: Liều 0,3 ml/trẻ.
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- Lịch tiêm chủng: Ít nhất 5 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản. Trẻ
đã mắc COVID-19 trì hoãn 3 tháng sau khi mắc bệnh và đảm bảo khoảng cách
với mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 5 tháng.
3. Phạm vi triển khai: Toàn huyện.
4. Hình thức:
- Triển khai chiến dịch theo các đợt tiêm.
- Tổ chức tiêm chủng chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện ở
tất cả các tuyến (tại các điểm tiêm chủng cố định, điểm tiêm chủng lưu động và
tại trường học).
- Trung tâm Y tế huyện là đầu mối tổ chức triển khai kế hoạch tiêm phòng
COVID-19 cho tất cả các đối tượng trên địa bàn.
III. NỘI DUNG
1. Bổ sung nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm
vắcxin phòng COVID-19
Bổ sung nhiệm vụ điều phối triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều
nhắc lại cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi cho Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm
vắc xin phòng COVID-19 của huyện và các địa phương.
2. Truyền thông về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID19
- Đẩy mạnh và thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân ủng
hộ Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ em từ 12
đến 17 tuổi trên địa bàn huyện theo tinh thần “Tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19 là quyền lợi đối với trẻ, là trách nhiệm đối với cộng đồng”.
- Đa dạng hóa hình thức truyền thông.
- Truyền thông về hiệu quả của tiêm chủng, các khuyến cáo về tiêm chủng
an toàn, theo dõi và xử lý phản ứng sau tiêm chủng.
3. Bảo quản, cấp phát vắc xin, vật tƣ
a) Hệ thống dây chuyền lạnh
Thực hiện quy định thực hành tốt bảo quản thuốc GSP theo Thông tư
36/2018/TT-BYT của Bộ Y tế Quy định về thực hành tốt bảo quản thuốc,
nguyên liệu làm thuốc tại các kho bảo quản vắc xin từ tuyến tỉnh đến xã.
b) Cung ứng, vận chuyển, phân phối vắc xin và vật tư
- Sau khi có quyết định phân bổ vắc xin của UBND tỉnh, Trung tâm
kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế huyện khẩn trương tổng hợp số
liệu, đối tượng tiêm chủng của các xã trình UBND huyện xem xét, phân bổ
để triển khai chiến dịch.
- Trung tâm Y tế huyện phải nhận vắc xin ít nhất trước 3 ngày khi tổ
chức tiêm chủng hoặc từng buổi tiêm chủng; chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng
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đảm bảo chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư tiêm chủng.
- Việc tiếp nhận, cấp phát vắc xin và vật tư tiêm chủng phải được
thực hiện theo đúng quy định.
c) Bảo quản vắc xin
- Sử dụng hệ thống dây chuyền lạnh sẵn có của hệ thống tiêm chủng mở
rộng để vận chuyển, bảo quản vắc xin: Đảm bảo nhiệt độ theo quy định trong
toàn bộ quá trình tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển ở tất cả các tuyến.
- Các đơn vị có đủ dây chuyền lạnh thì bảo quản vắc xin tại đơn vị trong
những ngày tổ chức tiêm chủng. Đối với các đơn vị chưa có đủ hệ thống dây
chuyền lạnh, Trung tâm Y tế huyện cung cấp vắc xin cho mỗi buổi tiêm hoặc
cấp bổ sung tạm thời hòm lạnh, phích vắc xin cho các đơn vị để triển khai chiến
dịch, vắc xin còn tồn cuối đợt tiêm tại các đơn vị được trả lại kho Trung tâm Y
tế huyện.
- Trung tâm Y tế huyện hướng dẫn các Trạm Y tế xã cách bảo quản, vận
chuyển theo đặc điểm của từng loại vắc xin được phân bổ, đảm bảo đúng hướng
dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, Sở Y tế và đảm bảo chất lượng vắc xin.
4. Thu thập số liệu đối tƣợng tiêm vắc xin COVIaD-19
- Các Trạm Y tế xã phối hợp với các Trường học, các Trưởng thôn, y tế
thôn bản trên địa bàn lập danh sách tất cả trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm đủ 02
mũi vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản. Tuổi của trẻ được tính khi thực hiện
tiêm mũi 1 vắc xin phòng COVID-19.
- Thực hiện điều tra đối tượng.
* Đối với các trẻ ở trường học:
- Nếu tổ chức tiêm tại trường học: Lập danh sách đăng ký tiêm chủng theo
trường tại địa phương. Lưu ý những trẻ mới nghỉ học, chuyển trường, trẻ học
khác địa bàn sinh sống để tránh bỏ sót hoặc trùng lặp “Danh sách đối tượng tiêm
vắc xin phòng COVID-19 tại trường học).
- Nếu tổ chức tiêm tại Trạm Y tế xã, điểm tiêm ngoài trường học: Lập
danh sách tiêm chủng theo địa bàn thôn, xóm, khu dân cư. Mỗi thôn, xóm, khu
dân cư ghi vào một danh sách riêng để tiện cho việc rà soát, theo dõi đối tượng
tiêm chủng; Lưu ý đưa vào danh sách các đối tượng vãng lai không có hộ khẩu
thường trú nhưng có mặt tại địa phương trong thời gian triển khai kế hoạch.
* Đối với trẻ ở cộng đồng, trẻ lớn bỏ học hoặc không đi học:
- UBND xã huy động hệ thống chính trị phối hợp với cán bộ y tế, cộng tác
viên cơ sở thực hiện điều tra tại nhà, ghi chép và đăng ký vào danh sách theo địa
bàn thôn, xóm, khu dân cư. Mỗi thôn, xóm, khu dân cư ghi vào một danh sách
riêng để tiện cho việc rà soát và theo dõi đối tượng tiêm chủng.
- UBND các xã tổng hợp thông tin đối tượng đăng ký tiêm chủng gửi về
UBND huyện (qua Trung tâm Y tế huyện, Phòng Y tế) để tổng hợp, báo cáo Sở
Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi.
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- Danh sách đăng ký phải đủ các thông tin theo mẫu: Họ và tên, ngày
tháng năm sinh, lớp, trường (đối với trẻ đang đi học) địa chỉ, mã số bảo hiểm y
tế, họ và tên của phụ huynh/người giám hộ/người chăm sóc, số điện thoại liên
hệ.
* Theo đợt phân bổ vắc xin, Trung tâm Y tế huyện căn cứ trên danh sách
tổng hợp để thực hiện kế hoạch tiêm chủng.
5. Tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
a) Tăng cƣờng năng lực hệ thống tiêm chủng
- Rà soát, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, dây
chuyền lạnh, nhân lực... cho các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động.
- Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về bảo quản, vận chuyển, sử dụng,
theo dõi sự cố bất lợi và sau tiêm chủng cho từng loại vắc xin.
b) Tổ chức buổi tiêm chủng
- Tổ chức tiêm thực hiện theo “Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc
xin phòng COVID-19” ban hành kèm theo Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày
26/7/2021 của Bộ Y tế và các hướng dẫn khác có liên quan; lưu ý kiểm soát chặt
chẽ, đảm bảo phân luồng 01 chiều đối với trẻ em đến tiêm, từ khâu tiếp đón đến
cấp giấy xác nhận, kể cả đối với trẻ hoãn tiêm hoặc chống chỉ định.
- Sử dụng hệ thống tiêm chủng mở rộng sẵn có trên địa bàn. Bố trí các
điểm tiêm chủng cố định và các điểm tiêm chủng lưu động tại trường học, thôn
bản... để tiêm cho nhiều đối tượng cùng thời điểm.
- Cơ sở tiêm chủng bố trí tiêm chủng theo khung giờ, chia thành nhiều
bàn, điểm tiêm chủng, bảo đảm giãn cách phòng, chống dịch; sử dụng tối đa
công nghệ thông tin trong tiêm chủng, bố trí cán bộ hỗ trợ sử dụng công nghệ
thông tin trong việc triển khai tiêm chủng.
- Các cơ sở điều trị tiêm cho các đối tượng cần được theo dõi đặc biệt
theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Cha mẹ, người giám hộ thực hiện ký “Phiếu đồng ý tham gia tiêm
chủng vắc xin COVID-19” (nếu đồng ý tiêm chủng cho đối tượng này)
theo mẫu đính kèm.
- Thực hiện khám sàng lọc trước tiêm theo hướng dẫn hiện hành của
Bộ Y tế và chỉ định loại vắc xin sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Hướng dẫn cách theo dõi, chăm sóc sau khi tiêm chủng theo các hướng
dẫn của Bộ Y tế.
6. Giám sát và xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19
- Các cơ sở tiêm chủng chủ động giám sát trước, trong, sau khi thực hiện
tiêm chủng, nhằm phát hiện sớm sự cố bất lợi sau tiêm chủng theo hướng dẫn
của Bộ Y tế và Sở Y tế.
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- Hệ thống giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng bao gồm các đơn vị thực
hiện và các đơn vị phối hợp từ huyện đến xã. Khi xảy ra trường hợp tai biến
nặng sau tiêm chủng, quy trình điều tra, báo cáo và thông báo kết quả điều tra,
xử trí trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng thực hiện theo quy định tại Điều
6 Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về
hoạt động tiêm chủng và Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ
trưởng Bộ Y tế.
- Tất cả các điểm tiêm chủng, đội tiêm đảm bảo sẵn sàng, đầy đủ nhân lực
và trang, thiết bị cấp cứu phản vệ.
- Trung tâm Y tế huyện bố trí đội cấp cứu lưu động cùng với xe cấp cứu
của đơn vị tại mỗi điểm tiêm để sẵn sàng xử trí tại chỗ và vận chuyển người bị
tai biến nặng sau tiêm chủng đến bệnh viện;
- Xử trí phản vệ trong quá trình sử dụng vắc xin: Quy trình chẩn đoán và
xử trí phản vệ theo quy định tại Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017
của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.
- Các điểm tiêm thực hiện giám sát sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng
COVID-19 theo Công văn số 3886/BYT-DP ngày 11/5/2021 của Bộ Y tế về
việc hướng dẫn giám sát sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 để chủ
động phát hiện xử trí kịp thời các sự cố bất lợi sau tiêm, đặc biệt là tai biến
nặng.
- Thực hiện theo dõi người được tiêm chủng ít nhất 30 phút sau tiêm
chủng và hướng dẫn gia đình hoặc đối tượng tiêm chủng tiếp tục theo dõi ít nhất
7 ngày sau tiêm chủng, cung cấp số điện thoại của Trung tâm Y tế hoặc Trạm Y
tế để người được tiêm chủng liên hệ khi cần.
- Các Trường có tổ chức điểm tiêm chủng, phân công nhân sự phụ trách
tiếp nhận thông tin sự cố bất lợi sau tiêm chủng, báo cáo ngay về Trung tâm Y tế
huyện để tổng hợp báo cáo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Sở Y tế theo
quy định
7. Đảm bảo an toàn tiêm chủng
- Thực hiện sàng lọc cho trẻ đầy đủ trước khi tiêm chủng theo hướng dẫn
tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo Quyết
định số 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành hướng
dẫn sửa đổi, bổ sung hướng dẫn Khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19 đối với trẻ em; kịp thời phát hiện các trường hợp chống chỉ định
hoặc tạm hoãn, chủ động phân loại các đối tượng cần phải bố trí tiêm tại các cơ
sở điều trị
- Tư vấn cho phụ huynh hoặc người giám hộ về tác dụng, lợi ích của việc
sử dụng vắc xin và giải thích những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng; thông
báo cho trẻ tiêm chủng, người giám hộ về hiệu quả, liều lượng của loại vắc xin
phòng COVID-19 được tiêm chủng; tư vấn các thông tin về theo dõi sau tiêm
chủng vắc xin phòng COVID-19.
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- Cha mẹ, người giám hộ thực hiện ký “phiếu đồng ý tiêm chủng vắc xin
phòng COVID-19” (nếu đồng ý tiêm chủng cho trẻ).
- Sau khi trẻ được tiêm chủng sẽ được cấp giấy xác nhận đã tiêm vắc xin
phòng COVID-19.
- Tại các điểm tiêm chủng chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng hộp thuốc cấp cứu
phản vệ và trang thiết bị cấp cứu, phương tiện, thuốc, ô xy, dịch truyền... đảm
bảo tiếp nhận nhanh nhất, xử trí tốt nhất các trường hợp phản vệ sau tiêm vắc
xin. Kết nối đường truyền trực tuyến với chuyên gia của Bệnh viện đa khoa tỉnh,
Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh để được hướng dẫn hỗ trợ, xử trí tại chỗ (nếu cần)
hoặc chuyển tuyến về Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh.
- Luôn chuẩn bị sẵn sàng hộp chống sốc còn hạn sử dụng và chuẩn bị sẵn
01 bơm kim tiêm có chứa dung dịch Adrenaline 1mg/1ml để dùng trong buổi
tiêm (kết thúc buổi tiêm chủng nếu không sử dụng cần phải hủy bỏ) theo chỉ đạo
của Bộ Y tế.
- Trung tâm Y tế huyện bố trí đội cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ khi có
thông tin thông báo sự cố tại các điểm tiêm chủng để xử trí kịp thời các tai biến
nặng sau tiêm chủng nếu có. Trong thời gian triển khai Kế hoạch tiêm chủng vắc
xin phòng COVID-19 cho trẻ em Trung tâm Y tế huyện phải dự phòng một số
giường bệnh cấp cứu nhất định (ít nhất 05 giường) để sẵn sàng xử trí trường hợp
tai biến nặng sau tiêm chủng (nếu có).
- Tuyệt đối tại các điểm tiêm chủng phải thực hiện nghiêm túc quy định
5K, giãn cách và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
8. Quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm chủng
- Thu gom và xử lý bơm kim tiêm, rác thải y tế tại điểm tiêm 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
và Cục Quản lý môi trường Y tế tại Công văn số 102/MT-YT ngày 04/3/2021 về
hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
- Các cơ sở tiêm chủng có phương án thu gom và xử lý bơm kim tiêm, rác
thải y tế tại điểm tiêm theo quy định của Bộ Y tế. Lọ vắc xin sau khi sử dụng
phải được hủy bỏ và ghi chép, báo cáo.
9. Ứng dụng công nghệ thông tin trong tiêm chủng
- Để công khai minh bạch thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị,
địa phương trong quá trình triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19
cho trẻ em, các đơn vị, địa phương sử dụng nền tảng quản lý tiêm chủng
COVID-19 để triển khai chiến dịch. Nền tảng bao gồm 4 thành phần: (1) Cổng
công
khai
thông
tin
tiêm
chủng
tại
địa
chỉ:
https://tiemchungcovid19.gov.vn; (2) Hệ thống hỗ trợ công tác tiêm
chủng; (3) Hệ thống phục vụ công tác chỉ đạo điều hành; (4) Ứng dụng sổ sức
khỏe điện tử.
- Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế chỉ đạo,
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hướng dẫn, hỗ trợ triển khai thực hiện nhiệm vụ trên.
10. Giám sát và báo cáo hoạt động tiêm
- Ban Chỉ đạo các cấp phân công thành viên phụ trách và trực tiếp đi kiểm
tra, giám sát các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện trước và trong suốt thời
gian tổ chức chiến dịch, ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng.
- Các cơ sở thực hiện tiêm hoàn thiện báo cáo hàng ngày, báo cáo định kỳ
và đột xuất theo hướng dẫn của Trung tâm Y tế huyện.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Ngân sách Trung ƣơng
- Một số vật tư tiêm chủng như bơm kim tiêm, vắc xin, hộp an toàn.
- Chi phí bồi thường cho một số trường hợp tử vong theo Nghị định số
104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.
2. Ngân sách địa phƣơng
- Chi phí vận chuyển vắc xin từ kho của tỉnh đến các điểm tiêm; trang
thiết bị bảo quản vắc xin theo quy định.
- Chi phí tổ chức chiến dịch tiêm chủng, bao gồm: chi bồi dưỡng cho các
kíp tiêm chủng, các vật tư tiêu hao (ngoài vật tư do Bộ Y tế bảo đảm: mua bông,
cồn, in bảng kiểm phân loại trước tiêm, in phiếu đồng ý tiêm, giấy xác nhận tiêm
chủng, vật tư phòng chống sốc ...), chi phí về xử lý chất thải y tế và vệ sinh môi
trường trực tiếp cho việc thực hiện dịch vụ tiêm chủng...
- Các hoạt động tập huấn, truyền thông tại địa phương.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế
- Tham mưu UBND huyện thành lập/kiện toàn Ban Chỉ đạo tiêm COVID19 trên địa bàn huyện Sơn Tây; xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện chiến
dịch tiêm vắc xin COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trong phạm
vi toàn huyện; tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo và các tiểu ban phục vụ chiến
dịch.
- Tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế từ huyện đến xã để tổ
chức tốt chiến dịch; hướng dẫn cách bảo quản, vận chuyển theo đặc điểm của
từng loại vắc xin được phân bổ, đảm bảo đúng hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y
tế, Sở Y tế và đảm bảo chất lượng vắc xin.
- Cung cấp tài liệu chuyên môn cho các cơ quan thông tin đại chúng, các
ban ngành, đoàn thể phục vụ cho công tác truyền thông, tuyên truyền về ý nghĩa,
mục đích, lợi ích của chiến dịch.
- Dự trù, tiếp nhận và bảo quản, cấp phát đủ vắc xin, vật tư, phương tiện
tiêm chủng, đáp ứng cho Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19
liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tại các đơn vị, địa phương trong
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huyện.
- Thiết lập các điểm tiêm chủng phù hợp, đảm bảo cho việc triển khai
chiến dịch thuận lợi, đúng quy định và đạt mục tiêu.
- Chỉ đạo các cơ sở y tế chuẩn bị các phương án đảm bảo sẵn sàng cấp
cứu, xử lý các tai biến, biến chứng nặng sau tiêm vắc xin, đảm bảo an toàn cho
các đối tượng tiêm chủng trong chiến dịch.
- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát
tại các địa phương có tổ chức triển khai thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID19 cho trẻ em tại huyện.
- Tổng hợp kết quả, báo cáo tiến độ tiêm chủng về Trung tâm Chỉ huy
huyện, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và Sở Y tế, kết thúc chiến dịch báo
cáo, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân
có thành tích xuất sắc trong chiến dịch.
- Lập danh sách các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện và huy động nhân lực
y tế trên địa bàn tham gia triển khai chiến dịch.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Phối hơp chặt chẽ với Trung tâm Y tế tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của
hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi,
đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, vận động phụ huynh cho con em tham gia tiêm
vắc xin phòng COVID-19.
- Chịu trách nhiệm phối hợp với địa phương rà soát học sinh trong độ tuổi
quy định theo lộ trình tiêm chủng của ngành y tế; đồng thời rà soát hiện trạng sử
dụng của từng trường học, phối hợp với Trung tâm Y tế, Trạm Y tế trên địa bàn
lựa chọn điểm tiêm phù hợp, đảm bảo đủ diện tích để bố trí các khu vực phục vụ
tiêm chủng theo quy định; trong trường hợp điều kiện cơ sở vật chất của trường
không đảm bảo thì phối hợp với UBND xã chọn điểm tiêm khác thay thế. Yêu
cầu các điểm được chọn để triển khai tiêm phải đảm bảo giãn cách, đủ chỗ ngồi,
đủ diện tích bố trí các khu vực tiêm chủng; ngoài ra còn bố trí thêm khu vực chờ
cho phụ huynh học sinh.
- Chỉ đạo các trường lấy ý kiến đồng ý tiêm của phụ huynh hoặc người
giám hộ và hướng dẫn phụ huynh mang theo phiếu đồng ý tiêm nộp lại cho thầy,
cô giáo lưu giữ; phối hợp với ngành y tế và chính quyền địa phương tổ chức
tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại em cho trẻ em từ 12 đến 17
tuổi tại các trường học.
- Huy động giáo viên, nhân viên của các trường tham gia hỗ trợ công tác
tổ chức tiêm chủng của trường.
+ Rà soát, lập danh sách và quản lý thông tin theo từng lớp học.
+ Truyền thông, vận động phụ huynh/người giám hộ/người chăm sóc
đồng ý cho trẻ tiêm chủng
+ Hỗ trợ công tác tại điểm tiêm: Tiếp nhận, điều phối đảm bảo khoảng
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cách, mời trẻ và phụ huynh dẫn trẻ đi tiêm đúng khung giờ tránh ùn tắc, tập
trung vào cùng một thời điểm, nhập liệu tiêm chủng, ghi nhận các sự cố bất lợi
sau tiêm của trẻ, thống kê kết quả tiêm chủng và báo cáo về Trung tâm Y tế
huyện.
- Phổ biến đầy đủ đến các phụ huynh và trẻ được tiêm của các trường về
những nội dung cần thực hiện khi đến tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc
lại theo hướng dẫn của ngành Y tế.
- Phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi triển khai
chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh.
- Thực hiện cập nhật danh sách đã tiêm, hoãn tiêm, chống chỉ định và báo
cáo đầy đủ, đúng thời gian về kết quả thực hiện tiêm hằng ngày và khi kết thúc
đợt tiêm cho Trung tâm Y tế huyện.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Hướng dẫn các đơn vị, địa phương công tác thông tin, tuyên truyền
nhằm giúp người dân hiểu biết lợi ích của tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi và an toàn tiêm chủng.
- Chủ trì, phối hợp Phòng Y tế, Trung tâm Y tế hướng dẫn, hỗ trợ triển
khai thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong tiêm chủng.
4. Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao
- Thực hiện thông tin, tuyên truyền nhằm giúp người dân hiểu biết lợi ích
của tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 đến 17
tuổi và an toàn tiêm chủng.
- Tăng thời lượng thông tin tuyên truyền về kế hoạch tiêm chủng trên hệ
thống truyền thanh của huyện và xã.
- Thông tin kịp thời các hoạt động triển khai tại các đơn vị, địa phương
trong thời gian triển khai chiến dịch.
5. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Tham mưu UBND huyện 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.
6. Công an huyện
Đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều
nhắc lại cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.
7. Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng
Phối hợp với UBND các xã tổ chức việc thu gom và xử lý bơm kim tiêm,
rác thải y tế tại các điểm tiêm theo đúng quy định của Bộ Y tế.
8. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể có liên quan
- Phổ biến, quán triệt và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, cá nhân
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phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin phòng
COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.
- Tổ chức tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của
toàn xã hội đối với việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ em
từ 12 đến 17 tuổi.
- Phát huy vai trò các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện giám sát việc
triển khai kế hoạch này.
9. UBND các xã
- Căn cứ Kế hoạch của UBND huyện, bổ sung nội dung công tác tiêm vắc
xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi vào nhiệm vụ
của Trung tâm Chỉ huy phòng chống COVID-19 cấp xã; đồng thời chỉ đạo tổ
chức thực hiện Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ em
từ 12 đến 17 tuổi tại địa phương;
- Chỉ đạo các ban, ngành và các trường phối hợp với Trạm Y tế xã chốt số
lượng học sinh có độ tuổi từ 12 đến 17 tuổi trong trường học và ngoài cộng
đồng, số đồng ý tiêm chủng, số không đồng ý tiêm chủng, số trẻ có bệnh nền
theo độ tuổi báo cáo về Trung tâm Y tế huyện trước ngày 30/6/2022;
- Phổ biến đầy đủ đến phụ huynh và trẻ được tiêm trên địa bàn về những
nội dung cần thực hiện khi đến tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho
trẻ em từ 12 đến 17 tuổi theo hướng dẫn của ngành y tế.
- Huy động nhân lực của các địa phương, trang thiết bị và phương tiện
tham gia phục vụ công tác hậu cần, an ninh, tổ chức chiến dịch theo hướng dẫn
của ngành Y tế.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động triển khai thực hiện tại các điểm
tiêm trên địa bàn.
- Báo cáo hằng ngày kịp thời, đầy đủ kết quả thực hiện và ngay khi kết
thúc chiến dịch tiêm về Trung tâm Y tế, Trung tâm Chỉ huy phòng chống
COVID-19 huyện.
Trên đây là kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại cho trẻ
em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn huyện Sơn Tây. Đề nghị Thủ trưởng các
phòng, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các xã nghiêm túc, khẩn
trương tổ chức triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công. Trong quá
trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về Phòng Y tế, Trung tâm Y
tế huyện để tổng hợp tham mưu UBND huyện chỉ đạo kịp thời./.

