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KẾ HOẠCH 

Triển khai tiêm bổ sung và tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 cho  

các đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên năm 2022 

 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 03/2007/QH12 ngày 

21/11/2007; Luật Dược 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;  

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 

định về hoạt động tiêm chủng;  

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ về mua và 

sử dụng vắc xin phòng COVID-19; Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của 

Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021;  

Căn cứ Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định 

chi tiết một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ 

quy định về hoạt động tiêm chủng; 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; Quyết định số 3518/QĐ-BYT ngày 20/7/2021 của Bộ Y tế về 

việc Ban hành Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Căn cứ 

Quyết định 5785/QĐ-BYT ngày 21/12/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng 

dẫn tạm khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 dành cho người 

từ 18 tuổi trở lên; 

Căn cứ Văn bản 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;  

Căn cứ Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 16/5/2021 của Hội đồng 

Nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tiêm vắc xin phòng dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 313/KH-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh về 

việc triển khai tiêm bổ sung và tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 cho các đối 

tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021-2022;  

Để kịp thời tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng 

COVID-19  phục vụ công tác tiêm trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả cao, Ban Chỉ 

đạo triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 thành phố Vĩnh Yên xây dựng Kế hoạch 

Triển khai tiêm bổ sung và tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 cho các đối 

tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu chung: Tăng cường công tác phòng, chống dịch trên địa bàn 

bằng việc chủ động sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ 

và cho cộng đồng nhằm tăng tỷ lệ bảo vệ bởi vắc xin phòng COVID-19 trong cộng 

đồng để chủ động phòng, chống dịch COVID-19. 
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2. Mục tiêu cụ thể 

- Đạt tỷ lệ từ 95% người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn thành phố đủ điều 

kiện được tiêm bổ sung và tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-19. 

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng, khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19. 

- Tiếp nhận, cung ứng kịp thời và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 

cho các đối tượng theo tình hình dịch. 

3. Yêu cầu  

- Công khai minh bạch danh sách người tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo 

đúng quy định.  

- Đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.  

- Triển khai công tác tiêm và tổ chức tiêm ngay sau khi tiếp nhận vắc xin, 

đảm bảo an toàn tiêm chủng, đúng tiến độ, an toàn phòng chống dịch trong quá 

trình triển khai thực hiện.  

- Huy động sự vào cuộc của cấp ủy Đảng, Chính quyền, các tổ chức chính trị 

xã hội, các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phô,…tham gia chiến dịch tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19. 

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG THỨC 

TRIỂN KHAI 

1. Đối tượng: 

1.1. Đối tượng tiêm liều bổ sung vắc xin phòng COVID-19: Người từ 18 

tuổi trở lên, bảo đảm bao phủ cho toàn bộ người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều 

cơ bản (tiêm 1 hoặc 2 hoặc 3 mũi tùy theo loại vắc xin) bao gồm:  

+ Người 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…;  

+ Người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc xin của hãng Sinopharm hoặc vắc 

xin Sputnik V;  

1.2. Đối tượng tiêm liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19: Người từ 18 

tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung, ưu tiên người có bệnh nền, 

người cần được chăm sóc dài ngày tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người 

trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19 và các nhân viên y 

tế.  

2. Thời gian: Trong quý I năm 2022, căn cứ theo tiến độ cấp vắc xin của Sở 

Y tế.  

3. Phạm vi triển khai: Trên quy mô toàn thành phố, tổ chức tại 100% các 

xã/phường.  

4. Phương thức triển khai: 

- Chiến dịch tiêm chủng được tổ chức tại các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện 

ở tất cả các xã, phường (tại các điểm tiêm chủng cố định và tiêm chủng lưu động).  

- Ban chỉ đạo tiêm vắc xin phòng COVID-19 thành phố chịu trách nhiệm 

chủ trì, triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân; các 

phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp,… 
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đóng trên địa bàn thành phố.  

- Thực hiện đảm bảo an toàn tiêm theo đúng hướng dẫn và quy định; chủ 

động, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị Y tế tuyến tỉnh và các đơn vị Y tế khác 

đóng trên địa bàn thành phố do Sở Y tế huy động, điều phối cho công tác tiêm 

chủng tại các xã, phường của thành phố.  

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phối hợp với UBND các xã, phường chỉ 

đạo triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 của thành phố. 

- Huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng bao gồm các cơ sở y tế 

trên toàn thành phố đủ điều kiện tiêm chủng để tổ chức chiến dịch tiêm chủng.  

- Tổ chức triển khai tiêm chủng ngay sau khi thống kê đối tượng và tiếp 

nhận đủ vắc xin. 

- Đảm bảo tỷ lệ bao phủ cao, an toàn tiêm chủng và tiếp cận công bằng cho 

người dân.  

- Trung tâm Y tế hỗ trợ cán bộ, phương tiện tại các điểm tiêm chủng tại các 

xã, phường. 

5. Địa điểm triển khai 

- Chiến dịch tiêm chủng được tổ chức tại các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện 

tại địa bàn 9/9 xã, phường. 

- Tùy vào tình hình thực tế, các điểm tiêm chủng có thể tổ chức điểm tiêm 

lưu động đảm bảo tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của 

Bộ Y tế. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin và vật tư: Trung 

tâm Y tế thành phố chuẩn bị đầy đủ các điều kiện dây chuyền lạnh để sẵn sàng tiếp 

nhận vắc xin phòng COVID-19 từ các nguồn cung ứng và bảo quản vắc xin theo 

quy định. 

2. Tập huấn cho cán bộ y tế về triển khai vắc xin phòng COVID-19: 

- Giao Trung tâm Y tế thành phố tổ chức tập huấn, đào tạo, đào tạo lại cho 

cán bộ y tế tham gia tiêm chủng, cập nhật kiến thức cho các cán bộ về việc triển 

khai tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

- Đối tượng tập huấn: Cán bộ thực hiện công tác tiêm chủng của các cơ sở 

tiêm chủng trên địa bàn thành phố. 

- Nội dung tập huấn: Phổ biến kế hoạch và nội dung triển khai tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 trên địa bàn; hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng Vắc xin phòng 

COVID-19, hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, 

xử lý phản ứng sau tiêm chủng,… và cập nhật các hướng dẫn chuyên môn của Bộ 

Y tế và các cơ quan có thẩm quyền 

3. Vắc xin sử dụng trong chiến dịch  

3.1. Tiêm liều bổ sung vắc xin phòng COVID-19  

- Đối tượng: Người từ 18 tuổi trở lên, bảo đảm bao phủ cho toàn bộ người từ 

50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản (tiêm 1 hoặc 2 hoặc 3 mũi tùy theo loại vắc 

xin) bao gồm:  

+ Người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép 
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tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong 

vòng 6 tháng...;  

+ Người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc xin của hãng Sinopharm hoặc vắc 

xin Sputnik V.  

- Loại vắc xin: cùng loại với liều cơ bản hoặc vắc xin mRNA.  

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

28 ngày đến 3 tháng.  

* 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.  

3.2. Tiêm liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19  

- Đối tượng: Người từ 18 tuồi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ 

sung, bảo đảm bao phủ cho toàn bộ người có bệnh nền, người cần được chăm sóc 

dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm 

sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế.  

- Loại vắc xin:  

+ Nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vắc xin thì tiêm mũi nhắc 

lại cùng loại đó hoặc vắc xin mRNA;  

+ Nếu trước đó đã tiêm các loại vắc xin khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng 

vắc xin mRNA.  

+ Nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vắc xin của hãng Sinopharm thì có 

thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc xin mRNA hoặc vắc xin véc tơ vi rút 

(vắc xin Astrazeneca).  

- Khoảng cách: Tiêm 01 mũi nhắc lại ít nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng của 

liều cơ bản. 

4. Tổ chức tiêm chủng 

4.1. Tăng cường năng lực hệ thống tiêm chủng 

- Rà soát, đầu tư, 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. 

- Lập danh sách các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện kể cả nhà nước và tư 

nhân trong và ngoài ngành y tế; có sẵn sàng phương án huy động toàn bộ cơ sở 

tiêm chủng dịch vụ trên địa bàn để phối hợp thực hiện tiêm chủng trong trường hợp 

cần thiết. 

4.2. Tổ chức buổi tiêm chủng 

- Sử dụng hệ thống tiêm chủng mở rộng sẵn có, các cơ sở tiêm chủng dịch 

vụ của nhà nước, tư nhân và các cơ sở khác đủ điều kiện tiêm chủng. 

- Trong trường hợp cần đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, bố trí thêm các cụm 

điểm tiêm chủng lưu động tại các khu dân cư, khu công nghiệp 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; phải 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. 
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- Cơ sở điều trị của đơn vị tiêm cho các đối tượng cần được theo dõi đặc biệt 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

4.2.1. Các hoạt động chuẩn bị trước khi tiêm chủng  

a) Điều tra, lập danh sách đối tượng, lập kế hoạch tiêm chủng 

- Trên cơ sở kế hoạch phân bổ vắc xin, UBND thành phố/ Ban Chỉ đạo tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 thành phố xây dựng kế hoạch sử dụng vắc xin phòng 

COVID-19 tại địa phương; chỉ đạo việc lập danh sách đối tượng tiêm chủng theo 

các đợt tiêm chủng. 

- Các thông tin về đối tượng được tiêm chủng cần tổng hợp theo mẫu của Bộ 

Y tế.  

- Cơ sở tiêm chủng lập kế hoạch buổi tiêm chủng: Lập danh sách đối tượng 

đến tiêm chủng theo các khung giờ khác nhau; Xác định và thông báo thời gian 

tiêm chủng cho từng nhóm đối tượng hoặc từng thôn, tổ dân phố hoặc đơn vị được 

tiêm chủng. 

b) Cơ sở vật chất 

- Bố trí khu vực chờ trước tiêm chủng, sàng lọc, tư vấn, tiêm chủng, theo dõi 

và xử lý tai biến sau tiêm chủng tối thiểu 30 - 60 phút đảm bảo thông thoáng, đủ 

ghế ngồi và giữ khoảng cách giữa các đối tượng được tiêm chủng, nhân viên y tế. 

- Bố trí điểm tiêm chủng theo quy tắc 01 chiều, đảm bảo khoảng cách giữa 

các bàn/vị trí tiêm chủng để phòng chống dịch theo thứ tự như sau: Bàn đón tiếp, 

hướng dẫn → Khu vực chờ trước tiêm chủng → Bàn khám sàng lọc và tư vấn trước 

tiêm chủng → Bàn tiêm chủng → Bàn ghi chép, vào sổ tiêm chủng → Khu vực 

theo dõi và xử lý tai biến sau tiêm chủng. 

c) Trang thiết bị 

- Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao dùng cho tiêm 

chủng, biểu mẫu tiêm chủng. 

- Chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện xử lý cấp cứu tại chỗ và phương án cụ 

thể để hỗ trợ cấp cứu trong trường hợp cần thiết. 

- Có bồn rửa tay, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh ngay tại 

điểm tiêm chủng. 

- Các bề mặt thường xuyên tiếp xúc phải được vệ sinh bằng các biện pháp 

thích hợp. 

- Chuẩn bị dung dịch sát khuẩn tay nhanh, khẩu trang ngay tại vị trí cửa ra 

vào và các vị trí đối tượng tiêm chủng, nhân viên y tế thường xuyên tiếp xúc (tay 

nắm cửa, thang máy…) 

- Sắp xếp bàn tiêm chủng với nguyên tắc sắp xếp các dụng cụ thuận tiện cho 

cán bộ y tế khi thao tác. Trên bàn tiêm chủng gồm có các thiết bị cần thiết cho việc 

bảo quản, tiêm vắc xin như: Phích vắc xin, bơm kim tiêm, khay đựng panh, panh, 

lọ đựng bông khô và lọ đựng bông có cồn, hộp chống sốc, bút. Không để thuốc 

hoặc dụng cụ đựng bệnh phẩm trên bàn tiêm. Hộp an toàn, túi hoặc hộp đựng vỏ lọ 

vắc xin, thùng rác đặt ở vị trí thích hợp. 

- Các tài liệu chuyên môn theo quy định; các áp phích, tờ rơi hướng dẫn các 

bước thực hiện tiêm chủng, lịch tiêm chủng, theo dõi, chăm sóc, xử trí sự cố bất lợi 
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sau tiêm chủng treo, dán trên tường tại nơi thực hiện tiêm chủng để cán bộ y tế, các 

đối tượng tiêm chủng và người dân có thể đọc, xem được. 

d) Nhân lực 

- Theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/06/2016 của 

Chính phủ qui định về hoạt động tiêm chủng và Thông tư số 34/2018/TT-BYT 

ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế. 

- Nhân viên tham gia tiêm chủng phải được tập huấn về an toàn phòng chống 

dịch viêm đường hô hấp cấp, thực hiện theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y 

tế. 

- Tại mỗi điểm tiêm chủng phải có bảng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng 

nhân viên. 

e) Thực hành đảm bảo vệ sinh phòng chống dịch 

- Nhân viên tham gia tiêm chủng và người đến tiêm chủng, người nhà phải 

thực hiện các biện pháp bảo hộ cá nhân như: đeo khẩu trang, rửa tay hoặc sát khuẩn 

tay thường xuyên. 

- Hạn chế nói chuyện, tiếp xúc với người khác tại điểm tiêm chủng. 

f) Các bước thực hiện tiêm chủng: Các bước thực hiện tiêm chủng vắc xin 

COVID-19 gồm 5 bước: 

 

* Lưu ý: Sử dụng phích vắc xin để bảo quản vắc xin tại bàn tiêm chủng.  

4.2.2. Sau khi tiêm chủng 

- Theo dõi người được tiêm chủng ít nhất 30 – 60 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 theo quy định. 

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận trường hợp tai biến nặng sau tiêm 

chủng phải tiến hành cấp cứu, điều trị và báo cáo Sở Y tế trong thời hạn 24 giờ kể 

từ thời điểm tiếp nhận người bị tai biến. Tổng hợp các trường hợp tai biến nặng, 

báo cáo theo quy định 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. 

5. Đảm bảo an toàn tiêm chủng 

- Thực hiện nghiêm túc Quy trình tổ chức buổi tiêm chủng thực hiện theo 

đúng quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP, Thông tư số 34/2018/TT-BYT 
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và các Văn bản hướng dẫn khác của các Cơ quan chuyên môn. 

- Phòng, chống phản ứng phản vệ: Trang bị, nhân lực tại chỗ, hỗ trợ của hệ 

điều trị. Theo dõi, xử trí kịp thời phản ứng sau tiêm chủng (nếu có) bao gồm các 

trường hợp phản ứng nặng và cụm ca phản ứng.  

+ Tại điểm tiêm chủng tại Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Yên tổ chức các 

đội cấp cứu tại đơn vị mình và hỗ trợ cho các địa phương khi có huy động. 

+ Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Yên phối hợp các bệnh viện tuyến tỉnh tổ 

chức các đội cấp trực tại các điểm tiêm cố định và lưu động, thông báo danh sách, 

số điện thoại cụ thể cho các đơn vị tiêm chủng. 

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2. 

- Thường xuyên cập nhật kiến thức, tập huấn về hướng dẫn khám sàng lọc, 

xử trí tai biến nặng sau tiêm chủng; an toàn tiêm chủng cho cán bộ y tế tham gia 

công tác tiêm chủng. 

- Thực hiện khám sàng lọc chủ động để phân loại các đối tượng cần phải bố 

trí tiêm tại các cơ sở điều trị. 

- Phải thực hiện 5K, giãn cách và các biện pháp phòng chống dịch tại các 

điểm tiêm chủng. 

6. Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng 

Triển khai sử dụng nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 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 số sức khỏe điện tử nhằm 

Quản lý tốt đối tượng tiêm chủng, Quản lý cơ sở tiêm chủng, Quản lý tiếp nhận, 

vận chuyển, bảo quản vắc xin, Quản lý buổi tiêm chủng. 

7. Công tác truyền thông 

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách của 

Đảng, Nhà nước, các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ về công tác tiêm chủng vắc 

xin phòng COVID-19, chú trọng truyền thông các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính 

trị, Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong đó chú trọng Nghị quyết 

21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng 

COVID-19 và Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh. 

- Tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia công tác tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19 theo tinh thần “Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 là 

quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; vận động người dân 

đi tiêm chủng khi đến lượt; vận động người dân ủng hộ Quỹ vắc xin phòng 

COVID-19 Việt Nam. 

- Thông tin về kế hoạch chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; 

hiệu quả của tiêm chủng vắc xin, các khuyến cáo về tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 an toàn, theo dõi và xử lý phản ứng sau tiêm chủng. 

8. Quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau tiêm chủng 

- Xử lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm chủng theo quy định tại 

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

Bộ Tài nguyên & Môi trường; Văn bản số 102/MT-YT ngày 04/3/2021 về việc 

https://tiemchungcovid19.gov.vn/
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hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 Văn 

bản số 5679/BYT-MT ngày 16/7/2021 của Bộ Y tế về tăng cường quản lý chất thải 

là vỏ lọ vắc xin COVID-19 thải bỏ. 

- 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. Các Cơ sở tiêm chủng quản lý 

chặt chẽ vỏ lọ vắc xin COVID-19 thải bỏ theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế tại văn bản 

nêu trên. Bàn giao cụ thể cho đơn vị được chỉ định xử lý chất thải là vỏ lọ vắc xin 

COVID-19, vắc xin hỏng hoặc hết hạn sử dụng phát sinh từ các cơ sở tiêm chủng 

trên địa bàn, không làm thất thoát ra bên ngoài. Chịu trách nhiệm nếu để vỏ lọ vắc 

xin thất thoát ra bên ngoài. 

9. Giám sát hoạt động tiêm chủng 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi triển khai chiến dịch 

tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

- Ban chỉ đạo tiêm vắc xin phòng COVID-19 thành phố, Văn phòng HĐND-

UBND, Trung tâm Y tế thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành theo 

dõi, giám sát các hoạt động tiêm vắc xin phòng chống COVID-19 và chỉ đạo đôn 

đốc việc đảm bảo tiến độ tiêm chủng. 

10. Báo cáo kết quả tiêm chủng 

- Giao Trung tâm Y tế thành phố báo cáo kết quả tiêm chủng hàng ngày và 

báo cáo kết thúc chiến dịch về tình hình tiếp nhận vắc xin, sử dụng vắc xin cùng 

với báo cáo kết quả tiêm chủng theo quy định. 

- Sử dụng ứng dụng hồ sơ sức khỏe của Bộ Y tế để thực hiện báo cáo. 

IV. KINH PHÍ 

- Thực hiện theo các nội dung đã nêu tại Kế hoạch số 313/KH-UBND ngày 

20/12/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai tiêm bổ sung và tiêm nhắc 

lại vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc năm 2021-2022. 

- Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 thực hiện theo phương 

châm “bốn tại chỗ” trong đó có “kinh phí tại chỗ”. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ đạo triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 thành phố 

- Duyệt kế hoạch tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn; 

- Thực hiện chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc triển khai tiêm phòng vắc xin 

phòng COVID-19; 

- Chịu trách nhiệm toàn diện về công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển 

khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn: Lựa chọn điểm 

tiêm chủng, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, tổ chức bộ máy 

hỗ trợ công tác tiêm chủng, bảo đảm hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ”, 

kinh phí cho toàn bộ chiến dịch tiêm chủng tại thành phố (bao gồm cả kinh phí 

chi cho con người), để công tác tiêm chủng an toàn, hiệu quả, đạt tiến độ. 

- Chịu trách nhiệm toàn diện tại các điểm tiêm trên địa bàn thành phố. 

- Chỉ đạo Công an thành phố làm nhiệm vụ bảo vệ tài sản và trật tự trong các 

buổi tiêm tại các điểm tiêm. 
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- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo bố trí nhận lực tại các điểm tiêm chủng 

phục vụ công tác cập nhập đối tượng vào phần mềm. 

- Chỉ đạo Thành đoàn cử các tình nguyện viên làm nhiệm vụ phân luồng, 

hướng dẫn kê khai và chuẩn bị hội trường tại các điểm tiêm. 

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể 

thao thành phố tăng cường tuyên truyền về công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 

theo đúng chủ trương và hướng dẫn. 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường trong việc triển khai chiến dịch tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19: 

+ Xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí phục vụ công tác tiêm chủng đạt 

hiệu quả và đúng quy định. 

+ Rà soát lập danh sách đối tượng theo đúng quy định. 

+ Bố trí điểm tiêm trên địa bàn đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Y tế. 

+ Chuẩn bị các phông bạt, phương tiện, trang thiết bị, hệ thống máy tính, nền 

tảng mạng và công nghệ phục vụ nhập liệu trong quá trình triển khai chiến dịch 

tiêm chủng tại các xã, phường. 

+ Cử cán bộ làm đầu mối phối hợp với cán bộ Trung tâm Y tế lập danh sách 

và thông báo kịp thời cho đối tượng đến tiêm. 

2. Công an thành phố  

- Đảm bảo an ninh, trật tự tại tất cả các điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 

trên địa bàn thành phố. 

- Chỉ đạo Công an xã, phường đảm bảo an ninh, trật tự tại tất cả các điểm 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại xã, phường do đơn vị quản lý. 

3. Thành đoàn Vĩnh Yên: Chủ động, phối hợp với Trung tâm Y tế, Công an 

thành phố và UBND các xã, phường trong việc cử lực lượng tham gia hướng dẫn, 

chỉ dẫn, tham gia nhập liệu tại tất cả các điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: Phối hợp với Trung tâm Y tế 

thành phố, UBND các xã, phường để cử lực lượng giáo viên hỗ trợ nhập liệu tại các 

địa điểm tiêm. 

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Tham mưu UBND thành phố bố trí kinh 

phí cho chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố; thẩm 

định dự toán kinh phí hỗ trợ các hoạt động tiêm chủng của Trung tâm Y tế thành 

phố, UBND xã, phường, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định. 

6. Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Yên 

- Trung tâm Y tế tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin 

COVID-19 trên địa bàn cho UBND và Ban Chỉ đạo triển khai tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 thành phố, đảm bảo đúng đối tượng, hiệu quả, chất lượng và an toàn 

tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế. 

- Chủ trì, xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác truyền thông về tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Chủ động phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh trong việc triển khai tiêm 

phòng vắc xin, hỗ trợ cấp cứu tại các điểm tiêm nhằm triển khai chiến dịch tiêm 

phòng vắc xin COVID-19 có hiệu quả. 
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- Chủ động phối hợp với các đơn vị y tế đóng trên địa bàn trong việc huy 

động dây tiêm và triển khai tiêm phòng vắc xin COVID-19 có hiệu quả. 

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực y tế tại các điểm tiêm và các điều khác để phục 

vụ công tác chiến dịch tiêm chủng an toàn, đạt kết quả trên địa bàn thành phố. 

7. Văn phòng HĐND-UBND thành phố  

- Tham mưu BCĐ triển khai Kế hoạch và các văn bản có liên quan về việc 

xây dựng, triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình tiêm và tổng hợp, báo cáo tình hình 

tiêm theo quy định. 

8. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa TT&TT thành phố 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về kế hoạch triển khai tiêm bổ 

sung và tiêm nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên 

trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên năm 2022; thông tin về lợi ích của vắc xin, lịch 

tiêm chủng, tính an toàn của vắc xin, các sự cố bất lợi sau tiêm nhằm nâng cao 

nhận thức, chia sẻ thông tin và vận động người dân, huy động xã hội tham gia tiêm 

chủng. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của Pháp 

luật đối với các cá nhân, tổ chức tung tin đồn thất thiệt hoặc đưa thông tin sai sự 

thật lên mạng Internet, mạng xã hội về công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 gây 

hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch 

bệnh của Đảng, nhà nước và của thành phố. 

9. UBND và Trạm y tế xã, phường 

9.1. UBND xã, phường  

- Chủ động xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí phục vụ công tác tiêm 

chủng đạt hiệu quả và đúng quy định. 

- Phê duyệt danh sách và xác nhận đối tượng theo đúng kế hoạch đề ra. 

- Bố trí điểm tiêm trên địa bàn đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Y tế. 

- Có trách nhiệm chuẩn bị phông bạt, bàn ghế, biển chỉ dẫn, băng zôn, khẩu 

hiệu, in ấn các mẫu phiếu, tờ khai, giấy chứng nhận tiêm chủng, đảm bảo nước 

uống cho các lực lượng phục vụ và người tiêm, phương tiện, trang thiết bị, hệ thống 

máy tính, nền tảng mạng và công nghệ phục vụ nhập liệu trong quá trinh triển khai 

chiến dịch tiêm chủng tại các xã, phường. 

- Bố trí lực lượng Công an xã, phường làm nhiệm vụ bảo vệ tài sản và trật tự 

trong các buổi tiêm tại xã, phường. 

- Chỉ đạo Đoàn thanh niên xã, phường làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn, 

chỉ dẫn kê khai và chuẩn bị hội trường trong quá trình tiêm phòng. 

- Chuẩn bị hỗ trợ cho Trạm y tế 6 đến 8 máy tính và người tham gia phục vụ 

nhập liệu trong công tác tiêm chủng. 

- Thông báo rộng rãi cho các đối tượng chưa được và đôn đốc đi tiêm phòng 

vắc xin COVID-19. 

- Theo dõi, giám sát, thông báo lịch tiêm chủng cho đối tượng trong kế 

hoạch thuộc địa bàn quản lý. 

- Thực hiện báo cáo theo quy định. 
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9.2. Trạm y tế các xã, phường 

- Tham mưu cho UBND xã, phường trong việc xây dựng kế hoạch và ra 

soát, lập danh sách đối tượng theo kế hoạch đề ra. 

- Nhận và phát các biểu mẫu đến đối tượng tiêm thuộc địa bàn quản lý. 

- Mỗi Trạm thành lập 01 đến 02 dây tiêm, dự kiến đầy đủ nhân lực tham gia 

vào việc tiêm; kịp thời báo cáo Trung tâm Y tế và BCĐ các xã, phường để phân bổ 

nguồn lực y tế hợp lý trong quá trình triển khai tiêm trên địa bàn. 

- Phối hợp với Viettel thành phố Vĩnh Yên triển khai cập nhật đầy đủ thông 

tin tiêm chủng phòng COVID-19 lên hệ thống phần mềm HSSK. 

10. Chế độ thông tin, báo cáo: Thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo 

đúng thời gian và theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm bổ sung và tiêm nhắc lại vắc xin phòng 

COVID-19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên 

năm 2022. Đề nghị các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện; 

trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch có vấn đề phát sinh đề nghị các đơn vị 

báo cáo về Ban Chỉ đạo triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 thành phố (qua Văn 

phòng HĐND-UBND thành phố) để tổng hợp, báo cáo và chỉ đạo giải quyết ./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- Trung tâm KSBT tỉnh; 

- Các phòng, ban, ngành đoàn thể thành phố; 

- BCĐ triển khai tiêm Vắc xin thành phố; 

- Trung tâm Y tế TP (t/h); 

- UBND các xã, phường (t/h); 

- CPVP, CV; 

- Lưu: VT. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Lê Anh Tân 
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