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KẾ HOẠCH 

 Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 8, 9  

trên địa bàn xã Vũ Muộn  năm 2022 

  

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-TTYT và  Quyết định số: 107/QĐ-TTYT ngày 

05 tháng 4 năm 2022 của Trung tâm y tế Bạch Thông về việc phân bổ vắc xin 

phòng COVID-19 đợt 8,9. 

Ủy ban nhân dân xã Vũ Muộn  xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 đợt 8, 9  trên địa bàn xã Vũ Muộn  năm 2022 cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung 

Phòng chống dịch chủ động bằng việc sử dụng các loại vắc xin phòng COVID-19 

để đạt được miễn dịch cộng đồng cho người dân trên địa bàn xã Vũ Muộn. 

 2. Mục tiêu cụ thể  

- Tiếp nhận và sử dụng 100% số liều vắc xin phòng COVD-19 được tỉnh cấp 

để tiêm cho người dân. 

 - Đảm bảo an toàn, hiệu quả trong quá trình triển khai các chiến dịch tiêm 

vắc xin phòng COVID-19. 

II. NGUYÊN TẮC, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG, LOẠI VẮC XIN VÀ 

ĐỊA ĐIỂM TRIỂN KHAI 

1. Nguyên tắc: 

- Chiến dịch triển khai cho người dân  xã Vũ Muộn. 

- Đảm bảo tiêm hết số lượng vắc xin trước khi hết hạn sử dụng tránh để lãng 

phí trong tiêm vắc xin; 

- Huy động cả hệ thống chính trị tham gia đợt tiêm chủng; huy động tối đa các 

lực lượng bao gồm các cơ sở trong và ngoài ngành Y tế, lực lượng công an, quân 

đội, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội hỗ trợ triển khai tiêm 

chủng. 

- Đảm bảo tỷ lệ đạt trên 90% đối tượng sau khám sàng lọc đủ điều kiện tiêm 

phòng COVID-19 được tiêm vắc xin COVID-19. 

- Đảm bảo tối đa an toàn tiêm chủng. 

2. Thời gian triển khai: từ ngày 07/04/2022 đến khi sử dụng hết vắc xin. 

3. Đối tượng tiêm: 

-Tiêm vét mũi 1,2 cho tất cả các đối tượng từ 12 tuổi trở lên chưa được tiêm 

chủng, hoãn tiêm chủng. 

-Tiêm bổ sung cho các đối tượng đã tiêm đủ 2 liềuvắc xin Verocell; suy giảm 

miễn dịch vừa và nặng (người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức 

chế miễn dịch corticoid hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng). 

-Tiêm nhắc lại cho các đối tượng đủ lịch tiêm. 

4. Vắc xin : Sử dụng 01 loại vắc xin được cấp gồm: 



- Vắc xin Comirnaty: 73 lọ (438 liều). 

5. Địa điểm:  

Triển khai chiến dịch tiêm tại trạm Y tế xã Vũ Muộn; điểm tiêm chủng bố trí 

đủ bàn tiêm để tiêm hết đối tượng tiêm trong thời gian trên. 

(có phụ lục kèm theo) 

III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI  

1. Điều tra, lập danh sách đối tượng tiêm: 

- Ủy ban nhân dân xã, trạm Y tế xã Vũ Muộn tiến hành điều tra lập danh sách 

đối tượng tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo Nghị quyết số 21/NQ-CP của 

Chính phủ và Quyết định số 3355/QĐ-BYT của Bộ Y tế. 

- Để đạt mục tiêu về tỷ lệ tiêm, các đơn vị lập danh sách đối tượng tiêm tăng 

hơn 15% so với số liều vắc xin được cấp (để thay cho các đối tượng hoãn hoặc 

chống chỉ định tiêm). 

2. Truyền thông 

- Tổ chức tuyên truyền bằng các tin, bài viết, phóng sự trên hệ thống loa truyền 

thanh.v.v.. về vắc xin phòng COVID-19 và các hoạt động triển khai trước, trong 

chiến dịch. Chỉ đạo tuyến xã lồng ghép các hoạt động truyền thông về tiêm vắc xin 

phòng COVID-19. 

- Nội dung truyền thông:  

Công khai minh bạch số lượng vắc xin được phân bổ đợt đợt 8. đợt 9: 438 liều, 

đối tượng được tiêm chủng, mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm của đối tượng tham gia 

tiêm, phòng bệnh để chống dịch COVD-19. 

3. Tổ chức buổi tiêm chủng: 

- Thực hiện Quy trình tiêm buổi tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP và Thông tư số 34/2018/TT-BYT. 

- Khám sàng lọc trước tiêm chủng theo Quyết định số 4355/QĐ-BYT ngày 

10/9/2021 của Bộ Y tế về ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19.  

- Xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin COVD-19 theo Hướng dẫn xử trí 

cấp cứu phản vệ ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 

29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hội chứng 

giảm tiểu cầu, huyết khối sau tiêm vắc xin Covid-19 ban hành kèm theo Quyết 

định số 1966/QĐ-BYT ngày 22/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.  

4. Tổng hợp báo cáo theo dõi, giám sát xử trí phản ứng sau tiêm chủng 

- Điểm tiêm tổng hợp báo cáo kết quả tiêm, phản ứng sau tiêm hàng ngày trước 

13h00 về Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông.  

- Tổng hợp theo mẫu qui định theo mẫu Phụ lục 7 - Sổ tay hướng dẫn thực 

hành tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

5. Rà soát và tiêm vét 

Cuối đợt tiêm, cơ sở tiêm chủng tổng hợp số lượng đối tượng chưa tiêm cần 

được tiêm vét để bố trí đội tiêm, xác định thời gian và vắc xin, bơm kim tiêm, vật tư 

y tế thực hiện tiêm vét. 

IV. KINH PHÍ 

- Nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp; 



- Nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài 

nước và các nguồn vốn hợp pháp khác; 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy ban nhân dân xã Vũ Muộn. 

- Xây dựng Kế hoạch và triển khai đợt tiêm vắc xin tại địa phương đảm bảo 

hiệu quả, an toàn, tuyệt đối không để lãng phí;  

- Chỉ đạo các đơn vị phối hợp trong lập danh sách các đối tượng tiêm. Tăng 

cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền 

thanh của địa phương về mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm của đối tượng tham gia 

tiêm để phòng chống dịch bệnh COVD-19; 

- Chủ động bố trí nhân lực phối hợp tham gia tiêm chủng đầy đủ, hiệu quả. 

- Chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự, công an xã…. phối hợp trong việc triển khai 

đợt tiêm chủng tại địa phương; 

- Thông báo cho các đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 đến 

địa điểm tiêm đúng thời gian, đầy đủ để chiến dịch tiêm đạt hiệu quả cao. 

- Chủ động bố trí kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động tiêm chủng như: In giấy 

đồng ý tiêm, phiếu khám sàng lọc, giấy xác nhận tiêm, khai báo y tế, mực in, Bơm 

kim tiêm 1ml...và các điều kiện khác phục vụ tiêm chủng. 

2. Trạm y tế  xã Vũ Muộn. 

- Trạm Y tế xã Vũ Muộn tham mưu Ủy ban nhân dân xã  xây dựng  Kế hoạch 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 8, đợt 9 trên địa bàn xã  Vũ Muộn đảm bảo an 

toàn, đúng tiến độ. 

- Thực hiện tiếp nhận, bảo quản vắc xin phòng COVID-19 theo đúng quy 

định. 

 - Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

triển khai thực hiện theo quy định; 

- Lập dự toán kinh phí tiêm phòng vắc xin COVID-19 gửi kế toán- tài chính 

xã thẩm định trình cấp có thẩm quyền theo quy định; 

- Thu gom và xử lý bơm kim tiêm, rác thải y tế tại điểm tiêm ngay sau buổi 

tiêm theo Công văn số 102/MT-YT ngày 4/3/2021 của Cục Quản lý môi trường y tế 

về hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng covid-19 và đặc 

điểm của vắc xin COVID -19. 

- Quản lý xử lý vỏ lọ vắc xin COVID -19 theo Công văn số 5679/ BYT-MT 

ngày 16/7/2021 của Cục Quản lý môi trường y tế. 

- Báo cáo Trung tâm y tế huyện Bạch Thông và Uỷ ban nhân dân  xã  kết quả tiêm 

vắc xin phòng Covid-19  theo quy định. 

3. Kế toán- Tài chính xã 
Chủ trì phối hợp với Trạm Y tế xã và các đơn vị liên quan xây dựng dự toán 

hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động  nhằm triển khai chiến dịch thành công và hiệu 

quả, báo cáo và tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã xem xét quyết định. 

4. Văn hóa và Thông tin xã 

- Chủ động phối hợp với ngành y tế thực hiện tốt hoạt động truyền thông liên 

quan đến tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn  xã Vũ Muộn. 



- Chủ động theo dõi, cung cấp thông tin và phối hợp với Công an xã phát 

hiện, xử lý các thông tin tiêu cực, sai sự thật về mục đích, ý nghĩa và tầm quan 

trong của đợt tiêm chủng trên địa bàn. 

6. Công an xã 

Đảm bảo an ninh trật tự; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự 

thật về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của đợt tiêm chủng trên địa bàn (nếu 

có). 

7. Các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã. 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp ngành y tế và các đơn vị có liên 

quan triển khai các nội dung của đợt tiêm chủng theo thẩm quyền được giao. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 8, đợt 9 

trên địa bàn xã Vũ Muộn năm 2022 yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức triển 

khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản giấy: 

- Các đơn vị, cá nhân không có TDoffice; 

- Lưu: VT. 

Gửi bản điện tử: 

- Ủy ban nhân dân huyện; 

- Trung tâm Y tế;  

- Thường trực Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Các phòng, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể xã; 

- Công an xã; Ban CHQS xã;  

- Các đơn vị đóng trên địa bàn xã; 
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