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KẾ HOẠCH 

Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 

trên địa bàn huyện Thạch Thành đợt 6 năm 2021 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số183/KH-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa năm 2021.  

Căn cứ Công văn số 3883/SYT-NVY ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Giám 

đốc Sở Y tế Thanh Hóa về việc cấp vắc xin cho các huyện, thị xã, thành phố để 

tổ chức tiêm phòng Covid-19 đợt 6 năm 2021. 

Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành xây dựng Kế hoạch triển khai tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện Thạch Thành đợt 6 năm 2021 với 

các nội dung cụ thể như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

Chủ động phòng, chống COVID-19 cho các đối tượng thuộc nhóm nguy 

cơ, lực lượng tuyến đầu chống dịch; tuyến đầu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương. 

2. Yêu cầu 

- Đảm bảo công khai, minh bạch đối tượng tiêm. 

- Đảm bảo an toàn về sức khỏe và các yêu cầu trong công tác phòng chống 

dịch COVID-19 tại các điểm tiêm chủng. 

II. NGUYÊN TẮC, SỐ LƯỢNG, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN 

TRIỂN KHAI  

1. Nguyên tắc  

- Dưới sự chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ, đồng bộ của các cấp Ủy đảng, Chính 

quyền, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện;  

- Tổ chức triển khai tiêm chủng ngay sau khi tiếp nhận vắc xin; 

- Tổ chức tiêm chủng miễn phí;  

- Việc triển khai tiêm chủng phải tuân thủ theo đúng các hướng dẫn của 

cơ  quan chuyên môn y tế, đảm bảo an toàn tiêm chủng; Đảm bảo quy định về 

phòng chống dịch COVID-19 tại điểm tiêm chủng.  

2. Số lượng, chủng loại vắc xin: 

- Tổng số vắc xin được phân bổ đợt này là: 2.200 liều 

- Chủng loại: vắc xin AstraZeneca (Vương quốc Anh). 

3. Đối tượng tiêm  
(1) Người tham gia phòng, chống dịch; thành viên tổ cung ứng lương thực 

thực phẩm tại các xã, thị trấn; số lượng và thành phần do UBND các xã, thị trấn 

lựa chọn theo phương án của huyện, xã. 
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(2) Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ 

điện, nước; nhân viên Ban quản lý các chợ; 

(3) Giáo viên các trường Mầm non tư thục trên địa bàn; 

(4) Người mắc các bệnh mạn tính; Người trên 65 tuổi; 

(5) Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội, người có công với Cách 

mạng (thương binh, Bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học…) 

(6) Công nhân các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện có số 

lượng công nhân lớn như Công ty S&H Vina, BOB, Tiên Sơn…; các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ thiết yếu như các cơ sở lưu trú, ăn uống, cơ sở bán lẻ, bán buôn, 

chợ, công trình xây dựng, người dân ở vùng, khu du lịch; thợ cắt tóc, gội đầu, 

làm tóc, Spa; 

(7) Các chức sắc, chức việc các tôn giáo; 

(8) Người lao động tự do gồm: các Shipper, lái xe tắc xi, xe dịch vụ gia 

đình, xe ôm, xe tải chở hàng hóa…;  

4. Thời gian: 02 ngày từ ngày 11/9/2021 đến ngày 12/9/2021.  

5. Phân bổ số lượng 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND huyện phân 

bổ số lượng cụ thể cho các đơn vị, các xã, thị trấn (có danh sách kèm theo). 

- Căn cứ số lượng được phân bổ, UBND xã, Thủ trưởng các đơn vị lập danh 

sách các đối tượng tiêm vacxin theo thứ tự đối tượng ưu tiên nêu trên. Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải hoàn toàn chịu trách 

nhiệm về việc lập danh sách các đối tượng tiêm vacxin theo quy định. 

III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI  

1. Công tác truyền thông  
- Tăng cường công tác truyền thông trong cộng đồng về thứ tự đối tượng ưu 

tiên, địa bàn ưu tiên, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu của chiến dịch, 

tác dụng, lợi ích, tính an toàn và hiệu quả phòng bệnh COVID-19 của vắc xin 

AstraZeneca và các phản ứng có thể gặp phải sau tiêm chủng.  

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng như Đài phát thanh và truyền hình n huyện, 

đài truyền thanh các xã, thị trấn.  

- Thông tin kịp thời, chính xác tình hình triển khai chiến dịch: Đối 

tượng tiêm, thời gian tiêm, địa điểm tổ chức tiêm và các phản ứng có thể gặp phải 

sau tiêm chủng...vào thời điểm trước và trong thời gian triển khai chiến dịch để 

người tham gia tiêm vắc xin biết. 

 2. Công tác điều tra, lập danh sách và đăng ký đối tượng  
Trung tâm Y tế thực hiện đăng ký, cập nhật đối tượng tiêm chủng lên hệ 

thống quản lý tiêm chủng trên trang điện tử tiemchungcovid19.gov.vn; thực hiện 

việc ghi chép, lữu trữ cơ sở dữ liệu tiêm chủng của các đối tượng vào phần mềm 

VNPT HMIS sau đó đồng bộ hóa dữ liệu, quản lý Hồ sơ sức khỏe toàn dân trên 

trang điện tử http//hssk.kcb.vn theo quy định tại Quyết định 1624/QĐ-BYT 

ngày 18/3/2021 của Bộ Y tế.  

3. Công tác tiếp nhận, bảo quản, sử dụng vắc xin, vật tư và xử lý 

rác thải  

http://tiemchungcovid19.gov.vn/
http://tiemchungcovid19.gov.vn/
http://tiemchungcovid19.gov.vn/
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- Đơn vị chủ trì: Trung tâm y tế huyện thực hiện tiếp nhận, vận chuyển, bảo 

quản, cấp phát, sử dụng vắc xin và vật tư  tiêm chủng được thực hiện theo đúng 

quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, Nghị 

quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ, Quyết định số 3355/QĐ-

BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế và  các quy định khác về hoạt động tiêm chủng.  

- Rà soát, chuẩn bị đầy đủ thiết bị hệ thống dây chuyền lạnh (tủ lạnh, 

hòm lạnh, phích vắc xin, nhiệt kế, thiết bị theo dõi nhiệt độ tự động, chỉ thị đông 

băng điện tử...) trong tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin tại điểm tiêm 

chủng.  Đảm bảo nhiệt độ bảo quản vắc xin từ 20C đến 80C.  

- Vắc xin còn tồn lại sau khi kết thúc buổi tiêm chủng sẽ được chuyển 

về kho Trung tâm Y tế huyện và bảo quản theo đúng quy định.  

- Rác thải y tế phát sinh từ buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19  được 

phân loại, thu gom, lưu trữ, vận chuyển, xử lý theo hướng dẫn tại Công  văn số 

102/MT-YT ngày 04/3/2021 của Cục Quản lý môi trường Y tế, Bộ Y tế.  

4. Địa điểm tiêm chủng và tổ chức buổi tiêm  
- Hình thức tổ chức tiêm: Theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; Bộ Y tế có 

Quyết định số 3588/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm 

chủng vắc xin COVID-19; Quyết định số 3802/QĐ-BYT ngày 10/8/2021 của Bộ 

Y tế về  việc ban hành hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc 

xin phòng COVID-19 của AstraZeneca; Thông tư số 51/TT-BYT ngày 

29/12/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí 

phản vệ và  các quy định khác của Bộ Y tế về hoạt động tiêm chủng và tiêm chủng 

chống  dịch.  

- Địa điểm tiêm: Tổ chức điểm tiêm chủng tại Trung tâm Y tế huyện Thạch 

Thành.  

5. Giám sát và xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19. 

- Trung tâm y tế thực hiện 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; Quyết định 

3886/QĐ-BYT ngày 11/5/2021 của Bộ Y tế; Công văn số 5488/BYT-KCB ngày 

09/7/2021 của Bộ Y tế. 

- Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành cử Đội cấp cứu chịu trách nhiệm 

hỗ trợ cho điểm tiêm và thực hiện việc cấp cứu các trường hợp phản ứng sau tiêm 

theo quy định. 

 6. Kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả triển khai  
- Ban chỉ đạo huyện kiểm tra, giám sát công tác tổ chức buổi tiêm 

chủng, đảm bảo an toàn tiêm chủng:  

+ Kiểm tra, giám sát trước triển khai: Giám sát công tác chuẩn bị tiêm 

vắc xin phòng chống COVID-19 bao gồm, xây dựng kế hoạch, tổ chức điểm tiêm 

chủng, cung ứng vắc xin, vật tư tiêm chủng, phân công nhân lực, xử trí cấp cứu 

phản ứng sau tiêm chủng (nếu có).  

+ Kiểm tra, giám sát trong triển khai: Giám sát công tác tổ chức buổi 

tiêm chủng và đảm bảo an toàn tiêm chủng (hệ thống dây chuyền lạnh bảo quản 
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vắc  xin, khám sàng lọc, thực hiện tiêm vắc xin đúng kỹ thuật, đúng đối tượng và 

theo dõi sau tiêm…vv).  

+ Kiểm tra, giám sát sau triển khai: Đánh giá nhanh tỷ lệ tiêm chủng, 

ghi chép, thống kê báo cáo theo đúng quy định.  

- Trung tâm y tế thiết lập hệ thống thông tin báo cáo nhanh hàng ngày 

và tổng hợp báo cáo ngay khi kết thúc chiến dịch trên địa bàn. Tổng hợp báo 

cáo kết quả chiến dịch cho UBND Huyện, Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật Tỉnh.  

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN  
Từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn huy động hợp pháp khác theo 

quy định. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Tiểu ban Xét nghiệm, Điều trị người bệnh, Tiêm vắc xin - Ban chỉ 

đạo phòng chống dịch huyện  
- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các hoạt động trước, trong và sau khi triển  khai 

chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 đợt 6.  

- Chỉ đạo phòng Văn hóa thông tin, thể thao và du lịch, Đài phát thành 

và  truyền hình huyện tích cực tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích, đối tượng, địa bàn 

triển  khai của chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19; hình thức truyền thông phong 

phú, nội dung ngắn gọn, rõ ràng, ý nghĩa, dễ hiểu đối với người dân, cộng đồng 

và đối tượng.  

- Kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và triển khai chiến dịch tiêm vắc  xin 

phòng COVID-19 đợt 6 năm 2021 tại huyện.  

- Tổng hợp, báo cáo tình hình và tiến độ triển khai chiến dịch tiêm vắc xin 

COVID-19 đợt 6 về Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch huyện. Kết thúc chiến dịch có 

báo cáo, đánh giá, tổng kết.  

2. Trung tâm Y tế huyện  
- Xây dựng Kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 đợt 6 năm 2021 trên địa bàn 

huyện. 

- Tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế (tuyến huyện, xã) về công tác tiếp 

nhận, bảo quản, vận chuyển, sử dụng vắc xin phòng Covid - 19. 

- Đảm bảo hệ thống dây chuyền lạnh đáp ứng đủ nhu cầu phục vụ công tác 

tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin theo quy định của Bộ Y tế.  

- Trung tâm Y tế huyện tiếp nhận, vận chuyển và bảo quản vắc xin, vật 

tư tiêm chủng để thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 đợt 6 

năm 2021.  

- Tổ chức điểm tiêm chủng đúng quy định theo Nghị định 104/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và các quy 

định khác của Bộ Y tế về tiêm chủng; Quyết định số 3802/BYT-DP ngày 

10/08/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19; Thông tư  34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 của Bộ Y tế quy định 

chi tiết một số điều của  Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 

2016 của Chính phủ quy  định về hoạt động tiêm chủng:  

+ Bố trí điểm tiêm chủng đảm bảo nguyên tắc một chiều theo thứ tự: Khu 

vực chờ trước tiêm chủng → Bàn đón tiếp, đo nhiệt độ → Bàn khám  sàng lọc và 
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tư vấn trước tiêm chủng → Bàn tiêm chủng → Bàn ghi chép, vào sổ tiêm chủng 

→ Khu vực theo dõi và xử trí tai biến sau tiêm. (2 bàn đón tiếp, 4 bàn khám phân 

loại, 4 bàn tiêm, 2 bàn ghi chép).  

- Thực hiện điều tra, giám sát, báo cáo các trường hợp phản ứng sau 

tiêm chủng (nếu có) theo quy định. Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai chiến 

dịch về Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện, Sở Y tế.  

- Tuyên truyền về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 trên 

bảng  tin điện tử của Trung tâm Y tế và chỉ đạo các Trạm Y tế xã thực hiện 

truyền thông với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu đến nhân dân.  

- Tổng hợp kinh phí trình Chủ tịch UBND huyện xem xét phê duyệt để tổ 

chức thực hiện.  

- Tổng hợp báo cáo kết quả tiêm vắc xin Covid-19 về Sở Y tế và UBND 

huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện. 

 3. Bệnh viện Đa khoa  

- Bố trí một đội cấp cứu thường trực tại khu vực tiêm chủng để sẵn sàng xử 

trí kịp thời các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng . 

- Tiếp nhận rác thải y tế phát sinh từ buổi tiêm chủng theo hướng dẫn tại 

Công văn số 102/MT-YT ngày 04/3/2021 của Cục  Quản lý môi trường Y tế, Bộ 

Y tế.  

- Chủ động xây dựng phương án sẵn sàng tiếp nhận, thu dung điều trị người 

bệnh gặp sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trong thời  gian tổ 

chức tiêm vắc xin phòng Covid-19.  

- Bố trí nhân lực, thuốc, phương tiện, trang thiết bị...vv để sẵn sàng 

tiếp  nhận và xử trí an toàn, có hiệu quả các trường hợp phản ứng nặng sau 

tiêm  chủng và báo cáo Sở Y tế trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận 

người  bị tai biến.  

4. Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa thể thao và du lịch, 

huyện  
- Tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích, đối tượng, địa bàn triển khai của chiến  dịch 

tiêm vắc xin COVID-19 đợt 6 năm 2021; hình thức truyền thông phong  phú, nội 

dung ngắn gọn, rõ ràng, ý nghĩa, dễ hiểu đối với người dân, cộng đồng.  

- Tăng thời lượng phát sóng cũng như tin bài tuyên truyền về chiến 

dịch,  trong đó tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, lợi ích, tính an toàn, 

đối  tượng thuộc diện tiêm miễn phí, thời gian, địa điểm triển khai chiến dịch đến 

sâu  rộng và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong huyện.  

5. Công an huyện   
Chỉ đạo Công an xã, thị trấn, các đơn vị liên quan phối hợp với Trung tâm 

y tế để xây dựng kế hoạch và đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm tiêm chủng vắc 

xin phòng COVID-19 trên địa bàn.  

6. UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa 

bàn huyện 

Yêu cầu lập danh sách, thông báo cho các đối tượng được tiêm chủng đợt 

này theo đúng thứ tự ưu tiên và lịch tiêm chủng nêu trên đảm bảo kịp thời gian, 

công bằng và khách quan theo quy định. 
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7. Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức, đoàn thể cấp huyện   

- Phối hợp với ngành Y tế và các ban ngành có liên quan trong chỉ đạo 

tổ  chức, kiểm tra giám sát việc triển khai chiến dịch.  

- Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên 

và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, lợi ích, đối tượng ưu tiên, thời gian,  địa điểm 

của việc tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 đợt 6 năm 2021 trên địa  bàn huyện. 

8. Phòng Tài chính-Kế hoạch  

- Phối hợp với Phòng Y tế thẩm định kinh phí triển khai tiêm và trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.  

- Hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí, kiểm tra và quyết toán nguồn kinh  phí 

đã cấp theo quy định hiện hành.  

Trên đây là Kế hoạch tiêm vắc xin Astrazeneca mũi 1 phòng COVID-19 

trên địa bàn huyện Thạch Thành đợt 6 năm 2021. Yêu cầu các ban, ngành, đoàn 

thể, Ban chỉ đạo PCD các cấp, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị nghiêm túc 

thực hiện./.  
 

Nơi nhận:                                                                                                                                       
- Ban Thường vụ Huyện ủy (b/c);  

- Ban Chỉ đạo PCD huyện (th/h); 

- Trung tâm chỉ huy PCD huyện (th/h); 

- Các Tiểu ban Ban chỉ đạo PCD huyện (th/h); 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện (th/h);  

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn (thực hiện); 

- Lưu: VT, YT. 

                    CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

 

Phạm Đình Minh 
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