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 SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 
TRUNG TÂM Y TẾ TP. MÓNG CÁI 

 
Số:        /KH-TTYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Móng Cái, ngày      tháng 8 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng từ 05 tuổi 

chở lên trên địa bàn thành phố Móng Cái. 

 

Căn cứ Công văn số 1779/TTKSBT-KSBTN ngày 24/8/2022 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh về việc cấp bổ sung vật tư BKT và vắc xin Covid-

19 tiêm chủng cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi; 

Thực hiện Công văn số 805-CV/TU ngày 24/8/2022 của Thành ủy Móng Cái 

về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

Căn cứ công văn số 2847/BCĐ-YT ngày 24/8/2022 của Ban Chỉ đạo tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19 thành phố Móng Cái về triển khai chủng vắc xin phòng 

COVID-19 cho các dối tượng từ 5 tuổi trở lên trên địa bàn thành phố. Trung tâm Y tế 

thành phố Móng Cái xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu: 

1.1. Mục tiêu chung 

- Tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19 cho người dân trước các biến 

chủng của vi rút SARS-CoV-2 có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam trong thời gian 

tới. 

- Chủ động nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh COVID-19 một cách chủ 

động bằng tiêm chủng vắc xin  phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao 

trên địa bàn thành phố Móng Cái, đảm bảo đúng đối tượng, an toàn, hiệu quả, đúng 

tiến độ theo địa chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của 

thành phố Móng Cái. 

1.2. Mục tiêu cụ thể: 

- Tiêm tối đa cho người dân thuộc đối tượng có chỉ định tiêm chủng theo hướng 

dẫn của Bộ Y tế 

- 100% hoàn thành tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo đúng tiến độ đề ra trong 

kế hoạch. 

- 100% các điểm tiêm chủng được chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ, 

vật tư tiêu hao cho tiêm chủng, biểu mẫu tiêm chủng và bảo đảm thực hiện ứng dụng 

công nghệ thông tin trong việc triển khai chiến dịch. 

- 100% các điểm tiêm được bố trí nhân hợp lý để sẵn sàng hỗ trợ  phục vụ công 

tác tiêm chủng diện rộng. 

- Đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19 

- Không để sót đối tượng được chỉ định tiêm mà không được biết thông tin để 
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tiếp cận. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện 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 

của Bộ Y tế tại các văn bản số: Quyết định số 43/QĐ-BYT ngày 07/01/2022 của Bộ 

Y tế Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 cử 

Bộ Y tế về hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Số 

3588/BYT-DP ngày 26/7/2021 “về việc hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19”, Số 3886/BYT - DP ngày 11/5/2021 “về việc hướng dẫn giám sát 

sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19” và tình hình diễn biến thực 

tế, đảm bảo an toàn cho mọi người tiêm; bố trí đầy đủ phương tiện, thiết bị và điều 

kiện liên quan khác phục vụ tiêm và theo dõi chăm sóc sức khỏe sau tiêm. Công văn 

số 3309/BYT- DP ngày 23/6/2022 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tiêm vắc xin phòng 

COVID-19. 

 II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Thời gian, địa điểm, nhân lực thực hiện, loại vắc xin tiêm phòng 

1.1. Thời gian: 03 ngày, từ ngày 25 - 27/8/2022:  

+ Tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi;  

+ Tiêm trẻ em từ 12-dưới 18 tuổi; 

+ Đối tượng từ 18 tuổi trở lên. 

1.2. Địa điểm (6 điểm tiêm): Tổ chức tiêm tại các cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng 

theo quy định tại Nghị định 104/NĐ-CP ngày 01/7/20216 của Thủ tướng Chính phủ, 

cụ thể: 

- 05 điểm tiêm tại: Các xã, phường  Hải Sơn, Bắc Sơn, Vĩnh Trung, Vĩnh Thực, 

Trần Phú. 

- 01 điểm tiêm tại: Trung tâm Y tế Thành phố (Khoa khám bệnh Trung tâm Y 

tế cũ - phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái).  

Lưu ý:  Yêu cầu người đi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi 2,3,4 khi 

đi phải mang theo giấy xác nhận đã tiêm để tiện cho việc kiểm soát và xác nhận. 

1.3. Nhân lực thực hiện 

- Nhân lực thực hiện tiêm chủng: Là cán bộ đã được tập huấn về công tác Tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 thuộc Trung tâm Y tế và các Trạm Y tế xã, phường. 

- Nhân lực thực hiện thường trực cấp cứu phản ứng phản vệ sau tiêm chủng: 

Gồm các tổ cấp cứu của Trung tâm Y tế Thành phố. 

 (Theo phụ lục số 01 gửi kèm) 

1.4. Loại vắc xin tiêm phòng:  

1.4.1 Vắc xin Pfizer 
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- Vắc xin Pfizer tiêm cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi đóng lọ 10 liều, sau khi pha 

loãng mỗi liều 0,2 ml.  

- Vắc xin Pfizer tiêm cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên đóng lọ 6 liều, sau khi 

pha loãng mỗi liều 0,3ml.  

1.4.2. Vắc xin Moderna 

- Vắc xin Moderna tiêm cho đối tượng từ 6 đến dưới 12 tuổi đóng lọ 20 liều, 

mỗi liều 0,25ml. 

2. Đối tượng, số lượng tiêm  

2.1. Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi: Toàn bộ trẻ từ đủ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi, 

đủ điều kiện sức khoẻ được cơ quan y tế chỉ định tiêm chủng vắc xin phòng COVID-

19, gồm 2.300 liều, cụ thể: 

* Vắc xin Pfizer: 2.300 liều (mũi 1 và mũi 2 khoảng cách tiêm mũi 2 cho trẻ 

sau tiêm mũi 1 là 28 ngày)) 

* Vắc xin Moderna: 300 liều 

- Mũi 2: 300 liều (khoảng cách tiêm mũi 2 cho trẻ sau tiêm mũi 1 là 28 ngày). 

Đối với trẻ bị mắc COVID-19: Tiêm sau khi mắc bệnh 3 tháng. 

 (Mốc tính tuổi: Đủ ngày, đủ tháng, đủ năm tính đến thời điểm tiêm chủng) 

(Theo phụ lục số 01) 

2.2. Trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 3 trong tháng 8, gồm 500 liều 

cho trẻ đủ điều kiện tiêm: 

- Trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin liều cơ bản. 

- Khoảng cách tiêm: Ít nhất là 5 tháng sau tiêm mũi 2.  

- Trẻ đã mắc COVID-19 thì trì hoãn 3 tháng sau khi mắc COVID-19 và đảm 

bảo khoảng cách với mũi 2 ít nhất 5 tháng. 

(Theo phụ lục số 02) 

2.3. Người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 4 (liều nhắc lại) trong tháng 8: Triển 

khai tiêm cho các trường hợp từ 18 tuổi trở lên đang sinh sống và làm việc trên địa 

bàn Thành phố, gồm 580 liều tiêm cho các đối tượng đủ điều kiện: 

- Khoảng cách tiêm giữa mũi 3 và mũi 4: Ít nhất 4 tháng sau tiêm vắc xin mũi 

3 (mũi nhắc lại lần 1). 

- Người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3: Tạm hoãn 3 tháng sau khi mắc 

COVID-19. 

(Theo phụ lục số 04 gửi kèm) 

Chú ý: Các đơn vị mời các nhóm đối tượng theo đúng khung giờ theo kế hoạch, 

sàng lọc đúng đối tượng, tránh sai sót trong chỉ định tiêm vắc xin, nhất là đối tượng 

trẻ em từ 5 đến 12 tuổi chỉ định đúng loại vắc xin (Mũi 1 đã tiêm Moderna mũi 2 là 

Moderna; Mũi 1 đã tiêm Pfizer mũi 2 là Pfizer). 
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3. Nhân lực triển khai:  

- Nhân lực tiêm chủng: Gồm các đội tiêm chủng của Trung tâm Y tế Thành 

phố, Trạm y tế xã/phường nhân lực thực hiện tiêm chủng là cán bộ đã được tập huấn 

về công tác Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Nhân lực cấp cứu tại điểm tiêm: Đội cấp cứu của Trung tâm Y tế Thành phố. 

III. HÌNH THỨC TRIỂN KHAI 

1. Hình thức triển khai 

- Thực hiện 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 

của Bộ Y tế tại các văn bản số: Quyết định số 43/QĐ-BYT ngày 07/01/2022 của Bộ 

Y tế Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của 

Bộ Y tế về hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 Quyết định 

số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về việc Ban hành hướng dẫn tổ chức 

buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; số 3886/BYT-DP ngày 11/5/2021 “về 

việc hướng dẫn giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19” và 

tình hình diễn biến thực tế, đảm bảo an toàn cho mọi người tiêm; bố trí đầy đủ phương 

tiện, thiết bị và điều kiện liên quan khác phục vụ tiêm và theo dõi chăm sóc sức khỏe 

sau tiêm; Công văn số 2357/BYT-DP ngày 09/5/2022 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4). Công văn số 3309/BYT- DP ngày 

23/6/2022 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

2. Phương tiện vận chuyển hỗ trợ triển khai 

- Bố trí đảm bảo xe vận chuyển vắc xin, vật tư, vận chuyển cấp cứu,  

- Xe đưa, đón cán bộ thực hiện tiêm chủng tại các xã, phường xa Trung tâm. 

3. Hệ thống dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin: Trung tâm Y tế Thành phố bố 

trí đảm bảo tủ, hòm lạnh bảo quản vắc xin COVID-19: 

- Sử dụng tủ TCW3000AC, TCW4000AC; có phương án để bảo quản lạnh vắc 

xin và chuyển về các điểm tiêm, bảo quản và tổ chức tiêm ngay khi vắc xin về điểm 

tiêm.  

- Căn cứ vào đối tượng tiệm chủng tại mỗi điểm tiêm chủng bố trí tủ lạnh bảo 

quản vắc xin trong ngày tiêm chủng, chuẩn bị đầy đủ phích vắc xin, nhiệt kế theo dõi 

nhiệt độ, chuẩn bị bình tích lạnh đảm bảo trong ngày tiêm chủng. 

- Vận chuyển, bảo quản vắc xin: Đảm bảo phương tiện, hệ thống dây truyền lạnh 

vận chuyển và bảo quản vắc xin từ Trung tâm Y tế đến các điểm tiêm chủng xã, 

phường theo Quyết định số 1469/QĐ-BYT ngày 06/3/2021 của Bộ Y tế; triển khai 

tiêm chủng. 

4. Truyền thông: 

- Xây dựng kế hoạch truyền thông tiêm vắc xin để đông đảo cán bộ y tế, người 

dân thấy rõ tầm quan trọng cũng như quyền lợi và trách nhiệm tiêm vắc xin phòng 

bệnh. 

- Thực hiện truyền thông trên trang Web, Facebook Trung tâm, cấp tờ rơi… 

Hướng dẫn các cơ sở tiêm chủng thực hiện hoạt động truyền thông trước khi tiêm 

đăng ký tiêm chủng và trong suốt quá trình triển khai.  
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- Treo băng zol truyền thông chiến dịch tại các điểm tiêm chủng, thông báo thời 

gian, địa điểm tiêm buổi tiêm chủng cho các nhóm đối tượng tham gia.  

- Nội dung truyền thông: Công khai minh bạch số lượng vắc xin được phân bổ, 

đối tượng được lựa chọn tiêm chủng, ý nghĩa lợi ích tiêm chủng phòng COVID-19; 

các phản ứng thông thường, phản ứng quá mẫn, phản ứng nặng và đặc biệt truyền 

thông hướng dẫn theo dõi phát hiện các dấu hiệu bất thường sau tiêm, giám sát phản 

ứng sau tiêm chủng và biện pháp xử lý tại nhà đối với người được tiêm chủng.  

- Thời gian: Trước, trong và sau khi triển khai tiêm vắc xin. 

IV. TỔ CHỨC TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

1. Quản lý đối tượng tiêm chủng: 

- Ban chỉ đạo tiêm chủng xã, phường Quản lý đối tượng tiêm chủng vắc xin 

COVID-19 theo quy định. 

- Các Trạm Y tế xã, phường chịu trách nhiệm:  

+ Thống kê danh sách các đối tượng được tiêm chủng tại cơ sở, đơn vị theo quy 

định, Theo dõi quản lý danh sách đối tượng trên địa bàn. 

+ Hướng dẫn đối tượng tiêm chủng ký kết phiếu đồng thuận tham gia tiêm 

chủng. 

+ Cập nhật mũi tiêm trên hệ thống sổ sức khỏe điện tử. 

+ Thực hiện báo cáo kết quả triển khai hàng ngày về Trung tâm Y tế Thành phố 

để tổng hợp báo cáo về Trung tâm kiếm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, BCĐ tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 Thành phố. 

2. Hệ thống dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin 

- Tuyến huyện tại kho Trung tâm Y tế Móng Cái: 02 tủ lạnh bảo quản vắc xin: 

01 tủ TCW3000 và 01 tủ TCW4000AC;  

3. Các hoạt động tiêm chủng: 

a) Số buổi tiêm chủng tại mỗi điểm tiêm phụ thuộc vào số đối tượng trên địa 

bàn tổ chức tiêm.  

- Phân công nhân lực tại điểm tiêm và phương án hỗ trợ phù hợp, đặc biệt là tăng 

cường cán bộ y tế khám sàng lọc và đội cấp cứu lưu động.  

- Lập kế hoạch buổi tiêm chủng: Lập danh sách đối tượng đến tiêm chủng theo 

khung giờ đảm đúng đối tượng, đúng độ tuổi, đúng khoảng cách theo hướng dẫn. 

- Thực hiện đón tiếp: 

+ Hướng dẫn người đến tiêm chủng đo nhiệt độ, cập nhật thông tin đối tượng 

vào hồ sơ sức khoẻ. 

+ Hướng dẫn ký phiếu đồng thuận theo quy định. 

+ Sàng lọc đối tượng trước buổi tiêm chủng theo quy định. 

+ Đối với những người đang ốm, sốt hoặc có biểu hiện viêm long đường hô hấp 

thì chủ động tư vấn không đi tiêm chủng. 

- Bố trí điểm tiêm chủng: 
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+ Bố trí vị trí chờ tiêm chủng thông thoáng, đủ ghế ngồi chờ và đảm bảo khoảng 

cách theo quy định. 

+ Bố trí điểm tiêm chủng theo quy tắc 1 chiều, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 

2m giữa các bàn/vị trí tiêm chủng. 

+ Bố trí thêm diện tích, phòng theo dõi sau tiêm chủng 30 phút để đảm bảo 

khoảng cách giữa các đối tượng. 

- Cán bộ y tế và người đến tiêm chủng phải thực hiện các biện pháp bảo hộ cá 

nhân như đeo khẩu trang, rửa tay hoặc sát khuẩn tay thường xuyên, tiến hành kiểm 

tra thân nhiệt theo quy định tại điểm tiêm chủng. 

Lưu ý: Tại mỗi điểm tiêm phân thời gian tiêm cho nhóm đối tượng từ 5 đến 

dưới 12 tuổi riêng, quản lý đối tượng bằng danh sách cụ thể, tuyệt đối không để sai 

sót chuyên môn gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, ảnh hưởng đến công tác 

tiêm chủng của Thành phố. 

 b) Đảm bảo an toàn tiêm chủng.  

- Thực hiện nghiêm túc Quy trình tiêm buổi tiêm chủng thực hiện theo đúng quy 

định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP và Thông tư số 34/2018/TT-BYT của Bộ Y 

tế.  

- Quyết định 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 về Hướng dẫn tạm thời Khám 

sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đối với trẻ em. 

- Khám sàng lọc trước tiêm chủng theo hướng dẫn 5785/QĐ-BYT ngày 

21/12/2021 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19 dành cho trẻ từ 18 tuổi trở lên.  

- Công văn số 3309/BYT- DP ngày 23/6/2022 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn 

tiêm vắc xin phòng COVID-19; công văn số 2357/BYT-DP ngày 09/5/2022 của Bộ 

Y tế về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4). 

- Phòng chống sốc 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 bố trí tối thiểu 01 đội cấp cứu để hỗ trợ điểm tiêm công 

tác đáp ứng cấp cứu. Huy động các đội cấp cứu của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh 

cho tất cả các điểm tiêm chủng. 

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

- Thực hiện buổi tiêm chủng theo quy định tại Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 

16/11/2018.  

- Thực hiện cấp giấy xác nhận tiêm chủng vắc xin COVID-19. 

c) Theo dõi, kiểm tra, giám sát phản ứng sau tiêm chủng.  

- Thực hiện kiểm tra, giám sát các tuyến trước, trong và sau khi triển khai kế 

hoạch và hỗ trợ cơ sở tiêm chủng thực hiện đúng kế hoạch.  

- Các tại mổi điểm tiêm đơn vị cử 01 cán bộ đầu mối giám sát chủ động phản 

ứng sau tiêm chủng báo cáo hàng ngày về Trung tâm Y tế: Cán bộ đầu mối giám sát 

thu thập phản ứng sau tiêm chủng tại Trung tâm Y tế thực hiện tổng hợp phản ứng 
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sau tiêm chủng tại các cơ sở tiêm chủng theo mẫu 8 thông tin về giám sát phản ứng 

sau tiêm chủng, báo cáo kết quả về Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.  

d) Giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng:  

- Các điểm tiêm chủng thực hiện giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng 

theo Hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Đối tượng sau khi tiêm chủng sẽ cập nhật phản ứng theo các hình thức: 

+ Cập nhật trên đường link.  

+ Gọi điện trực tiếp cho cán bộ đầu mối đơn vị  

+ Khai báo cập nhật trên giấy nộp lại cho cán bộ đầu mối đơn vị.  

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 được 

thực hiện theo Điều 6 Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 và Thông tư 

34/TT-BYT.  

- Đơn vị thực hiện: Khoa KSBT-YTCC-ATTP  

- Thời gian thực hiện: Trong quá trình sử dụng vắc xin.  

e) Giám sát định kỳ: Các cơ sở tiêm chủng tiến hành theo dõi, giám sát phản 

ứng thông thường và tai biến nặng sau tiêm theo quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 

của Bộ Y tế.  

- Đơn vị thực hiện: Khoa KSBT-YTCC-ATTP  

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, BCĐ tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 các xã, phường; Trạm Y tế, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp. 

- Thời gian thực hiện: Trong quá trình sử dụng vắc xin.  

- Trung tâm Y tế Thành phố tổng hợp thông tin thu thập gửi Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật tỉnh, BCĐ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 Thành phố. 

f) Rà soát và tiêm vét:  

- Cuối đợt: Tổng hợp số lượng đối tượng chưa tiêm cần được tiêm vét để bố trí 

đội tiêm, xác định thời gian và hậu cần vật tư cho tiêm vét.  

- Xây dựng kế hoạch tiêm vét cụ thể vào cuối mỗi đợt, lựa chọn thời gian để triển 

khai phù hợp, thông báo lịch tiêm cụ thể cho từng đối tượng, tránh để kéo dài buổi 

tiêm chủng dẫn đến việc hao tổn nguồn lực và hao phí vắc xin.  

4. Theo dõi, báo cáo:  

4.1. Báo cáo kết quả tiêm 

- Khoa KSBT-YTCC-ATTP tổng hợp báo cáo kết quả tiêm chủng về Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật sáng trước 11h00, chiều trước 15h00 hàng ngày, BCĐ phòng 

chống dịch Thành phố (qua Tổ công tác giúp việc cho BCĐ Thành phố) và Thường 

trực Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố theo đúng thời gian quy định của Tỉnh. 

4.2. Báo cáo kết thúc chiến dịch: Thời gian triển khai và sau 05 ngày khi kết 

thúc đợt tiêm chủng. 

- Đầu mối thực hiện: Khoa KSBT-YTCC-ATTP 
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- Nội dung triển khai:  

+ Hoàn thiện báo cáo tuần theo mẫu gửi cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

bằng thư điện tử trước 14 giờ ngày thứ 2 của tuần kế tiếp.  

+ Đối với báo cáo tổng kết đợt tiêm chủng Khoa KSBT-YTCC-ATTP tổng hợp 

báo cáo TTKSBT tỉnh sau khi kết thúc đợt tiêm chủng 05 ngày. 

5. Xử lý rác thải 

- Rác thải tại các điểm tiêm được thu gom, phân loại vào thùng rác theo quy 

định.  

- Đối với rác thải thông thường xử lý theo quy trình rác thải sinh hoạt.  

- Đối với chất thải Y tế lây nhiễm tiêm tại Trung tâm Y tế bàn giao khoa Kiểm 

soát nhiễm khuẩn xử lý, đối với các điểm tiêm xã, phường trạm y tế tại xã, phường 

đó thu gom bàn giao theo các điểm gửi theo quy định. 

- Cuối buổi tiêm các điểm tiêm bàn giao vỏ lọ vắc xin lại cho khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn xử ý theo quy định. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương. 

2. Kinh phí từ nguồn ngân sách của tỉnh. 

3. Kinh phí địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  

1. Khoa KSBT-YTCC-ATTP 

 - Phối hợp với Phòng Y tế xây dựng tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng từ 05 tuổi trở lên trên địa bàn 

Thành phố. 

- Phối hợp với Phòng Dân số - truyền thông Giáo dục sức khỏe triển khai hiệu quả 

công tác truyền thông trước và trong chiến dịch. 

- Hướng dẫn các điểm tiêm lập kế hoạch trên phần mềm 

https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn/, thực hiện tổng hợp báo cáo hàng ngày và kết 

thúc chiến dịch, dự trù in giấy đồng ý tiêm, phiếu khám sàng lọc tiêm chủng. 

- Cử cán bộ tham gia các đội tiêm thực hiện thực hiện đón tiếp, khám phân loại, 

tiêm vắc xin. 

- Thực hiện theo dõi, kiểm tra, giám sát trong thời gian triển khai chiến dịch. 

- Thực hiện thống kê báo cáo kết quả tiêm hàng ngày, báo cáo kết thúc chiến 

dịch, cập nhật các phản ứng sau tiêm chủng theo quy định. 

2. Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ 

- Cử cán bộ tham gia công tác tiêm chủng tại các điểm tiêm theo kế hoạch. 

3. Phòng Điều dưỡng. 

- Cử cán bộ tham gia công tác đón tiếp, thực hiện tiêm vắc xin. 

4. Khoa Gây mê hồi sức - Cấp cứu – Phẫu thuật – Chống độc 

- Bố trí kíp trực cấp cứu theo dõi sau tiêm (chuẩn bị sẵn phương tiện tại chỗ và 

cơ số thuốc cấp cứu) tại điểm tiêm chủng. 

https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn/
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5. Phòng Dân số - Truyền thông giáo dục sức khỏe 

- Đăng tải Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong tháng 8/2022 

trên địa bàn Thành phố. 

6. Phòng Tổ chức - Hành chính 

- In ấn giấy đồng ý, phiếu khám tiêm chủng theo số lượng đối tượng trong kế 

hoạch. 

- Chuẩn bị bàn đón tiếp, bàn khám, ghế ngồi chờ trước tiêm, quạt mát, nước 

uống, … trước ngày tiêm chủng tại Khoa khám bệnh cũ – Trung tâm Y tế xong trước 

giờ tiêm ít nhất 15 phút. 

- Phối hợp với cán bộ phụ trách trang thiết bị, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị: 

Bình Oxy, máy theo dõi Monitoring. 

7. Khoa Dược – Trang thiết bị - Vật tư y tế 

- Cấp vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn theo kế hoạch của Khoa KSBT-YTCC-

ATTP. 

- Phân công cán bộ vận chuyển vắc xin, theo dõi quản lý vắc xin tại các điểm 

tiêm trên địa bàn. 

- Lập sổ bàn giao vắc xin tại các điểm tiêm hàng ngày đảm bảo thông tin ngày, 

tháng bàn giao, tên vắc xin, nước sản xuất, hạn dùng, quy cách đóng gói, số lượng 

(lọ, liều), ký bên nhận. 

- Nhận bàn giao vỏ lọ vắc xin cấp ra cho các bàn tiêm sau mỗi buổi tiêm chủng. 

Kết thúc ngày tiêm thu lại vỏ lọ bàn giao khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn. 

- Phân công cán bộ phối hợp với phòng tổ chức hành chính chuẩn bị trang thiết 

bị cấp cứu đến các điểm tiêm chủng theo kế hoạch. 

8. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

- Chuẩn bị bộ dụng cụ tiêm truyền cho các đội tiêm trong các ngày thực hiện 

tiêm chủng. 

- Phân công cán bộ nhận bàn giao vỏ lọ vắc xin hàng ngày từ cán bộ khoa dược 

xử lý theo quy định. 

- Tiếp nhận rác thải y tế tại các điểm tiêm được thu gom, phân loại bàn giao theo 

quy định.  

9. Các khoa phòng. 

- Bố trí cán bộ đã được phân công tham gia thực hiện tiêm tại các điểm tiêm 

được phân công. 

10. Trạm Y tế xã/phường 

- Tham mưu ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai tiêm chiến dịch tại địa 

phương theo kế hoạch của Ban chỉ đạo tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của 

Thành phố và Trung tâm Y tế. 

- Cử cán bộ tham gia thực hiện khám phân loại, tiêm vắc xin, theo dõi sau tiêm. 

- Thực hiện thống kê báo cáo kết quả tiêm, báo cáo kết thúc chiến dịch, cập nhật 

các phản ứng sau tiêm chủng theo quy định. 
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- Tổng hợp số lượng đối tượng chưa tiêm cần được tiêm vét báo cáo về Khoa 

KSBT-YTCC-ATTP, xây dựng lịch tiêm vét. 

- Rác thải tại các điểm tiêm được thu gom, phân loại vào thùng rác theo quy 

định.  

- Đối với rác thải thông thường xử lý theo quy trình rác thải sinh hoạt.  

- Đối với chất thải Y tế lây nhiễm bàn giao khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn xử lý 

theo quy định. 

- Cuối buổi tiêm bàn giao vỏ lọ vắc xin lại cho khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn xử 

lý theo quy định. 

 Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng 

từ 05 tuổi trở lên trên địa bàn Thành phố. Đề nghị các khoa/phòng, Trạm Y tế đã được 

phân công tham gia đầy đủ nhân lực theo kế hoạch./. 

Nơi nhận:     
 - Sở Y tế (BC); 

 - Trung tâm KSBT (BC); 

 - UBND Tp (BC); 

 - Phòng Y tế (BC); 

 - UBND các xã, phường; 

 - Ban giám đốc (BC); 

 - Các khoa phòng (Th/h); 

 - Các Trạm Y tế (Th/h); 

 - Lưu: VT, KSBT-YTCC-ATTP.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Dương Quốc Ninh 
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PHỤ LỤC 4:  

THỜI GIAN, NHÂN LỰC TRIỂN KHAI TIÊM VẮC XIN CHO ĐỐI TƯỢNG TỪ 05 TUỔI TRỞ LÊN 

 (Kèm theo công số            /TTYT-KSBT ngày        /08/2022 của Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái) 

TT Địa điểm tiêm 

Vắc xin 

Pfizer 

nhóm 5 - 

12 tuổi 

Vắc xin 

MODERNA 

nhóm 5 -12 

tuổi  

Vắc xin 

nhóm 12 -

17 tuổi 

Vắc xin 

nhóm 

18 tuổi 

trở lên 

Cộng Thời gian Ngày 
Số bàn 

tiêm 
Đội tiêm 

Đội cấp 

cứu 

Xe 

cấp 

cứu 

Giám sát, điều phối 

1 

Khoa khám 

bệnh cũ - 

TTYT 

1.185 159 100 1.444 

Sáng từ 7h30 đến 

11h00 

25/08/2022 3 

1. Bs. Ngô Thị Thương 

ĐD: Nguyễn Kim Tiện 

Ys. Vi Văn Vinh 

2. Bs. Nguyễn Đức Hậu 

ĐD: Lê Quốc Đại 

3. Vũ Thùy Linh 

ĐD. Cung Thị Mai 

Nhung, Đỗ Thị Tuyết 

 Đội 1: 

Lê Tuấn 

Anh 

ĐD:  

Nguyễn 

Thị Hoa 

  

Bs. Vi Văn Toản 

Trưởng khoa KSBT-

YTCC&ATTP Chiều từ 13h30 

đến 16h00 
  

2 

Khoa khám 

bệnh cũ - 

TTYT 

475 100 100 675 

Sáng từ 7h30 đến 

11h00 

26/08/2022 

2 
1. TTYT 

2. TTYT 
Đội 1 

  Bs. Tăng Thị Dung 

Phó Khoa KSBT-

YTCC&ATTP 
Chiều từ 13h30 

đến 16h00 
  

3 
Trạm Y tế Bắc 

Sơn 
20 1 31 150 202 

Sáng từ 7h30 đến 

11h00 
1 TYT Bắc Sơn 

Đội 2 

TTYT 

Bs. Vi Văn Toản 

Trưởng khoa KSBT-

YTCC&ATTP 4 
Trạm Y tế Hải 

Sơn 
10 5 11 100 126 

Chiều từ 13h30 

đến 16h00 
1 TYT Hải Sơn 

5 
Trạm Y tế Vĩnh 

Trung 
57 14 42 210 323 

Sáng từ 8h00 đến 

11h00 

27/08/2022 

1 TYT Vĩnh Trung 

Đội 1 

Bs. Vi Văn Toản 

Trưởng khoa KSBT-

YTCC&ATTP 6 
Trạm Y tế Vĩnh 

Thực 
53 5 88 150 296 

Chiều từ 13h30 

đến 15h00 
1 TYT Vĩnh Thực 

7 

Trường Tiểu 

học Đào Phúc 

Lộc 

200 16 33 65 314 
Sáng từ 7h30 đến 

11h00 
2 

TYT Trần Phú 

TYT Hòa Lạc 
Đội 2 

Bs. Tăng Thị Dung 

Phó Khoa KSBT-

YTCC&ATTP 

8 

Khoa khám 

bệnh cũ - 

TTYT 

Tiêm vét nếu còn vắc xin 0 

Sáng từ 7h30 đến 

11h00 

2 

1. Bs. Ngô Thị Thương 

ĐD: Nguyễn Kim Tiện 

Ys. Vi Văn Vinh 

2. Bs. Nguyễn Đức Hậu 

ĐD: Lê Quốc Đại 

Viết phiếu hướng dãn: 

Đinh Thái Sơn 

Viết phiếu sau tiêm: 

Hoàng Thị Ly,  

Đội 3 

  

CN. Nguyễn Kim 

Tiện 

CB Khoa KSBT-

YTCC&ATTP Chiều từ 13h30 

đến 16h00 
  

  Tổng 2.000 300 405 675 3.380               
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