
UBND XÃ VĂN HỘI
BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Số:    /KH-BCĐ

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

Văn Hội, ngày     tháng 8 năm 2022

KẾ HOẠCH
Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

        Pfizer Đợt 60 trên địa bàn xã Văn Hội

-  Căn cứ Quyết định số 5785/QĐ-BYT ngày 21/12/2021 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng 
vắc xin phòng COVID-19 dành cho người từ 18 tuổi trở lên.

- Căn cứ Quyết định số 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 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 cho trẻ em;

- Căn cứ Kế hoạch số 418/KH-BCĐ ngày 22/11/2021 của Ban chỉ đạo 
phòng, chống dịch Covid-19 huyện về việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin 
phòng Covid-19 cho trẻ em 12 đến 17 tuổi trên địa bàn huyệnNinh Giang.

- Căn cứ Kế hoạch số 104/KH-BCĐ ngày 19/7/2021 của Ban chỉ đạo 
phòng chống dịch Covid-19 huyện về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 
năm 2021-2022 trên địa bàn huyện Ninh Giang.

- Căn cứ Kế hoạch số 468/KH-BCĐ ngày 22/12/2021 của Ban chỉ đạo 
phòng chống dịch Covid-19 huyện về việc triển khai tiêm liều bổ sung và nhắc 
lại vắc xin phòng Covid-19 năm 2021-2022 trên địa bàn huyện Ninh Giang.

Căn cứ Thông báo số 56/TB-BCD ngày 18/8/2022 của Ban chỉ đạo tiêm 
chủng vác xin phòng Covid-19 huyện Ninh Giang, về việc triển khai tiêm vác 
xin phòng Covid-19 đợt 60;

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã Văn Hội xây dựng và tổ 
chức triển khai kế hoạch tiêm vác xin phòng Covid-19 đợt 60 trên địa bàn xã cụ 
thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
Tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19 cho những người đã được 

tiêm đủ liều cơ bản vắc xin phòng COVID-19.
2. Yêu cầu:
- Tổ chức tiêm chủng đúng đối tượng, đúng tiến độ, đảm bảo an toàn chất 

lượng tiêm chủng và tiếp cận công bằng, minh bạch, công khai cho người dân.
-Thực hiện giãn cách, không tập trung đông người trong cùng một thời 

gian, tại một địa điểm để đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

https://vncdc.gov.vn/mediacenter/media/files/1012/09-2021/37_1631259730_527613b0c5266265.pdf
https://vncdc.gov.vn/mediacenter/media/files/1012/09-2021/37_1631259730_527613b0c5266265.pdf
https://vncdc.gov.vn/mediacenter/media/files/1012/09-2021/37_1631259730_527613b0c5266265.pdf
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- Huy động được sự vào cuộc của tất cả hệ thống chính trị tham gia: Các 
cấp ủy đảng, chính quyền, Ban chỉ đạo PCD xã, các tổ chức chính trị xã hội, các 
ban ngành đoàn thể Mặt trận tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, …tham gia 
chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để tổ chức chiến dịch tiêm 
chủng nhanh nhất, sớm đạt miễn dịch cộng đồng.

II.THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI
1. Đối tượng tiêm từ 12 đến 17 tuổi:
1.1.Tiêm mũi 1: cho các đối tượng chưa từng tiêm bất kỳ loại vắc xin 

phòng COVID-19 nào
1.2. Tiêm mũi 2: cho các đối tượng đã được tiêm mũi 1 vắc xin Pfizer tối 

thiểu 21 ngày.
1.3 Tiêm liều nhắc lại lần 1 vắc xin phòng COVID-19 (mũi 3):tiêm 01 

mũi nhắc lại ít nhất 5 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản.
* Lưu ý Đối với đối tượng từ 12 đến dưới 17 tuổi chỉ tiêm vắc xin cùng loại. 

2. Đối tượng từ 18 tuổi trở lên:
1.1. Tiêm mũi 1:Cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm bất kỳ 

loại vắc xin Covid-19 nào.
1.2. Tiêm mũi 2: Cho các đối tượng đã được tiêm mũi 1 vắc xin Pfizer tối 

thiểu 21 ngày; hoặc đã được tiêm mũi 1 vắc xin Moderna tối thiểu 28 ngày; hoặc 
người đã được tiêm mũi 1 vắc xin AstraZeneca tối thiểu 28 ngày.

1.3. 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 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. 
1.4.Tiêm liều nhắc lại lần 1 vắc xin phòng COVID-19 (mũi 3)
- Khoảng cách: tiêm 1 mũi nhắc lại ít nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng của 

liều cơ bản.
- 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). 
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1.5.Tiêm liều nhắc lại lần 2 vắc xin phòng COVID-19 (mũi 4)
* Loại vắc xin: Vắc xin mRNA (vắc xin do hàng Pfizer hoặc Moderna 

sản xuất); Vắc xin do AstraZeneca sản xuất, Vắc xin cùng loại với mũi 3 (mũi 
nhắc lại lần 1)

* Khoảng cách: Ít nhất 4 tháng sau tiêm mũi 3 (nhắc lại lần 1); Người đã 
mắc Covid-19 sau tiêm mũi 3, trì hoãn 3 tháng sau khi mắc Covid-19

1.6. Liều lượng vắc xin để tiêm bổ sung và nhắc lại: Theo hướng dẫn 
sử dụng của nhà sản xuất đã được BộY tế cho phép.

2. Hình thức triển khai
Thực hiện theo hướng dẫn tại Kế hoạch số 104/KH-BCĐ ngày 19/7/2021 

của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện về việc tổ chức tiêm vắc xin 
phòng Covid-19 năm 2021-2022 trên địa bàn huyện Ninh Giang.

3. Loại vác xin, thời gian và địa điểm tiêm chủng:
3.1 Loại vác xin được phân bổ
- Vác xin Pfizer 35 lọ tương đương 210 liều
 3.2. Thời gian tiêm: Ngày 22/8/2022

         3.3. Địa điểm tiêm: Tại trạm y tế xã cơ sở Văn Giang, cơ sở Văn Hội
 Nhận vắc xin, vật tư tại Trung tâm Y tế huyện vào ngày hôm tiêm 

(nhận và tiêm vắc xin trong ngày).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Như Kế hoạch số 10/KH-BCĐ ngày 22/7/2021 của Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch Covid-19 xã Văn Hội về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 
năm 2021-2022 trên địa bàn xã.

1. Ban chỉ đạo xã
- Rà soát, lập danh sách đối tượng tiêm, ban hành văn bản chỉ đạo và tổ 

chức triển khai kế hoạch tiêm hết số vắc xin được cấp đúng tiến độ, đúng đối 
tượng và đảm bảo an toàn tiêm chủng.

- Chỉ đạo Ban giám hiệu các trường lập danh sách học sinh từ 12 tuổi- 17 
tuổi chưa tiêm mũi 1, mũi 2 , đôn đốc, vận động cha mẹ học sinh đưa con em 
đến tiêm phòng, đồng thời phân công giáo viên phối hợp với Trạm y tế trực tiếp 
tham gia điều hành các buổi tiêm chủng cho học sinh đảm bảo an toàn;.

- Chỉ đạo trạm Y tế tổ chức tiêm chủng tại 2 cơ sở cho các đối tượng đủ 
điều kiện tiêm chủng theo Quyết định số 5785/QĐ-BYT ngày 21/12/2021 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước 
tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 dành cho người từ 18 tuổi trở lên.
         - Phân công thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã, trực tiếp 
tham gia điều hành các vị trí trong buổi tiêm chủng: đảm bảo an toàn, an ninh 
trật tự, hướng dẫn thực hiện  phòng chống dịch, nhập liệu hồ sơ tiêm chủng trên 
phần mềm tiêm chủng Covid-19 để quản lý theo dõi.

https://vncdc.gov.vn/mediacenter/media/files/1012/09-2021/37_1631259730_527613b0c5266265.pdf
https://vncdc.gov.vn/mediacenter/media/files/1012/09-2021/37_1631259730_527613b0c5266265.pdf
https://vncdc.gov.vn/mediacenter/media/files/1012/09-2021/37_1631259730_527613b0c5266265.pdf
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2. Trạm y tế xã
- Chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, trang thiết bị, dụng cụ, vật tư, thuốc, vác 

xin cho buổi tiêm chủng,  sẵn sàng xử lý cấp cứu khi có các tình huống bất lợi 
xảy ra trong quá trình tiêm vác xin;

- Tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 phải thực hiện đúng, đủ 
các quy định về công tác tổ chức tiêm chủng, công tác khám sàng lọc trước tiêm 
và đảm bảo an toàn tiêm chủng được quy định trong các văn bản hướng dẫn hiện 
hành của Chính phủ, Bộ Y tế, của Ban chỉ đạo huyện và trong Kế hoạch 
số10/KH-BCĐ ngày 22/7/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã 
Văn Hội về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021-2022 trên địa 
bàn xã.

- Công tác khám sàng lọc trước tiêm: Thực hiện theo Quyết định số 
5785/QĐ-BYT ngày 21/12/2021 của Bộ Y tế “ Về việc ban hành Hướng dẫn 
tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19”.

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng: thực hiện an toàn tiêm chủng theo quy 
định tại công văn số 5488/BYT-KCB ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn 
đảm bảo an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, đồng thời chủ động triển 
khai các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tiêm chủng.

3. Thống kê, báo cáo
Chỉ đạo thực hiện cập nhật đầy đủ thông tin, lịch sử tiêm chủng cho các 

đối tượng đã được tiêm chủng lên Hệ thống tiemchungcovid19.moh.gov.vn theo 
qui định, đảm bảo tiến độ và thống kê, báo cáo kết quả tiêm chủng gửi về Trung 
tâm Y tế huyện lúc 16 giờ 00 hàng ngày. Báo cáo về BCĐ huyện, xã lúc 16 giờ 
30 hàng ngày.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ trực tiếp 
với đồng chí trưởng Ban chỉ đạo PCD của xã và trạm y tế để được hướng dẫn cụ 
thể ./. 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VP, TYT.

       TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
 

                    CHỦ TỊCH UBND XÃ
       Dương Bá Đông


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-08-19T16:53:50-1100
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Dương Bá Đông<duongbadong@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-08-19T17:16:08+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĂN HỘI<vanhoi.ninhgiang@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-08-19T17:16:16+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĂN HỘI<vanhoi.ninhgiang@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-08-19T17:16:25+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĂN HỘI<vanhoi.ninhgiang@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




