UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NAM ĐÔNG
Số: 158 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Đông, ngày 15 tháng 6 năm 2022

KẾ HOẠCH
Triển khai Tuần lễ cao điểm Tiêm vắc xin
phòng COVID-19 huyện Nam Đông
Thực hiện Công điện số 665/CĐ-BYT ngày 17/5/2022 của Bộ Y tế về
việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và
mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên; Công điện số 702/CĐ-BYT ngày 24/5/2022
của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác tiêm chủng 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); Công văn số 5413/UBND-VH
ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường tiêm vắc
xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại.
Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch triển khai Tuần lễ cao điểm
Tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
- Đẩy mạnh việc tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) cho người dân từ 18 tuổi
trở lên và hoàn thành trong Quý II năm 2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính
phủ tại Thông báo số 114/TB-VPCP.
- Tổ chức tiêm chủng mũi mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho các đối tượng từ
50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi có suy giảm miễn dịch thể vừa và nặng; người
từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ bao phơi nhiễm với COVID-19.
- Tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi 1, 2 cho trẻ từ 5 đến
dưới 12 tuổi đảm bảo an toàn, hiệu quả và hoàn thành tiêm cho trẻ đủ điều kiện
tiêm chủng trong Quý II năm 2022.
Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
Đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
II. ĐỐI TƯỢNG
- Thực hiện tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) vắc xin phòng COVID-19 cho
các đối tượng đủ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3).
+ Khoảng cách: Ít nhất 4 tháng sau mũi 3 (mũi nhắc lại lần 1).
+ Người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3: trì hoãn 3 tháng sau khi mắc
COVID-19.
- Thực hiện tiêm vét mũi 1, mũi 2, mũi bổ sung, mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3)
cho các đối tượng chưa tiêm, tiêm chưa đầy đủ các mũi theo quy định.
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- Thực hiện tiêm mũi 1 vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12
tuổi chưa tiêm trên địa bàn huyện.
* Phân bổ chỉ tiêu cho các xã, thị trấn, cụ thể như sau:

Stt

Đơn vị

Số đối tượng
chưa tiêm mũi
nhắc lại lần
1(mũi 3)

Pfizer
(Liều)

Lô

Hạn rã đông

Chỉ tiêu phân bổ vắc xin
Ghi chú

1

Thượng Quảng

977

366

1F1031A

30/06/2022

2

Thượng Long

1.014

384

1F1031A

30/06/2022

3

Hương Hữu

1.143

432

1F1031A

30/06/2022

4

Thượng Nhật

1.015

384

1F1031A

30/06/2022

5

Hương Xuân

1.100

414

1F1031A

30/06/2022

6

Hương Sơn

259

96

1F1031A

30/06/2022

7

Thượng Lộ

126

54

1F1031A

30/06/2022

8

Hương Lộc

745

282

1F1031A

30/06/2022

9

Khe Tre

724

270

1F1031A

30/06/2022

10

Hương Phú

1.420

522

1F1031A

30/06/2022

Tổng cộng

8.523

3.204

Hoàn thành
trước ngày
21/6/2022

III. NGUYÊN TẮC, LẬP KẾ HOẠCH, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
HÌNH THỨC TRIỂN KHAI
1. Nguyên tắc:
- Tiêm vắc xin Pfizer, Verocell phòng COVID-19 mũi 1, mũi 2, mũi bổ
sung, mũi nhắc lại lần 1 và mũi nhắc lại lần 2 đúng đối tượng, đúng thời gian và
khoảng cách giữa các mũi tiêm theo quy định.
- Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi 1, 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12
tuổi đảm bảo an toàn, hiệu quả và hoàn thành tiêm cho trẻ đủ điều kiện tiêm chủng.
- Tránh lãng phí trong tiêm vắc xin.
- Đảm bảo an toàn tiêm chủng.
- Tài xế xe cấp cứu: Thường xuyên có mặt ở trên xe.
2. Lập kế hoạch:
- Kế hoạch, danh sách tiếp cận được lập ở cơ sở, UBND các xã, thị trấn.
- Huy động công dân đến tiêm: UBND các xã, thị trấn.
3. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: Từ ngày 15/6/2022 đến ngày 21/6/2022.
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- Địa điểm: 10 điểm tiêm tại 10 Trạm Y tế xã, thị trấn.
- Nhân lực, trang thiết bị Y tế: Trạm Y tế tự phân công và chuẩn bị.
- Nhân lực hỗ trợ: BCĐ xã, Công an xã, chính quyền cấp xã.
- Vòng ngoài ổn định giãn cách: Công an xã, chính quyền cấp xã.
- Tổ chức buổi tiêm chủng theo đúng các Hướng dẫn của Bộ Y tế về tiêm
chủng và đảm bảo công tác phòng chống nhiễm vi rút SARS-CoV-2 theo quy định.
4. Rà soát, lập danh sách đối tượng và phê duyệt danh sách.
- Rà soát, tổng hợp đối tượng đủ điều kiện tiêm: Trạm Y tế.
+ BCĐ PCD COVID-19 các xã, thị trấn huy động người dân đến tiêm.
- Lưu ý: Các đơn vị khẩn trương nhập danh sách tiêm chủng vào phần
mềm hồ sơ sức khoẻ điện tử theo quy định.
5. Vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin và vật tư tiêm chủng:
- Trung tâm Y tế Nam Đông chủ động nhận số lượng vắc xin theo phân bổ
trên địa bàn chịu trách nhiệm quản lý, bảo quản, báo cáo theo quy định.
6. Công tác truyền thông:
- Thông qua đài phát thanh các xã, thị trấn về lịch tiêm chủng, các phản
ứng sau tiêm chủng cho người dân.
IV. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, BÁO CÁO VÀ HOÀN THIỆN HỒ
SƠ SỨC KHỎE ĐIỆN TỬ
1. Giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng:
- Các cơ sở tiêm chủng thực hiện giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm
chủng theo Hướng dẫn của Bộ Y tế. 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.
- Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong
quá trình sử dụng vắc xin từ cấp Khu vực đến cấp tỉnh được thành lập, tổ chức
và hoạt động theo Thông tư số 24/2018/TT-BYT ngày 18/09/2018 và Thông tư
05/2020/TT-BYT sửa đổi, cập nhật một số điều của Thông tư 24/2018/TT-BYT
ngày 18/09/2018, đã được đào tạo, tập huấn hàng năm về các hoạt động chuyên
môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin.
- Công tác an toàn tiêm chủng trong quá trình sử dụng vắc xin theo đúng
quy trình chẩn đoán và xử trí phản vệ theo Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29
tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế .
2. Kiểm tra, giám sát, báo cáo:
- Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức buổi tiêm chủng và đảm bảo an toàn
tiêm chủng và an toàn trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.
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- Thống kê cáo cáo nhanh kết quả tiêm hàng ngày theo quy định gửi lên
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để tổng hợp gửi Sở Y tế, các cơ quan Bộ Y tế.
3. Xử lý chất thải:
- Xử lý chất thải thực hiện theo công văn số 2954/NVY-SYT của Sở Y tế
Thừa Thiên Huế về quản lý, xử lý vỏ lọ vắc xin COVID-19 ngày 27/7/2021.
4. Hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử:
Các đơn vị cử cán bộ đầu mối, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin thực
hiện rà soát danh sách, đối tượng tiêm theo biểu mẫu quy định để cập nhật thông
tin kịp thời vào hồ sơ sức khỏe điện tử theo phân cấp quy định
V. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Các thành viên Ban chỉ đạo PCD COVID-19 huyện:
- Phân công các thành viên Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19
huyện tham gia chỉ đạo, theo dõi, giám sát triển khai Tuần lễ cao điểm tiêm vắc
xin phòng COVID-19 tại các xã, thị trấn, cụ thể như sau:
STT

Xã, thị trấn

Thành viên Ban chỉ đạo
phụ trách

1

Thượng Quảng

Ông Lê Phú Thưởng

2

Thượng Long

Ông Hoàng Văn Đông

3

Hương Hữu

Ông Võ Phước Hóa

4

Thượng Nhật

Ông Nguyễn Thái Hà

5

Hương Xuân

Ông Trần Hoàng

6

Hương Sơn

Ông Trần Công Thành

7

Thượng Lộ

Ông Nguyễn Hữu Ánh

8

Hương Lộc

Bà Hồ Thị Hằng

9

Thị trấn Khe Tre

10

Hương Phú

Chỉ đạo chung

- Đ/c Trần Quốc
Phụng – Chủ tịch
UBND huyện –
Trưởng Ban Chỉ đạo
- Đ/c Dương Thanh
Phước – Phó Chủ tịch
UBND huyện – Phó
Trưởng Ban Chỉ đạo

Bà Hoàng Thị Loan
Ông Lê Nhữ Sữu

2. Trung tâm Y tế huyện:
- Căn cứ số lượng vắc xin được Tỉnh phân bổ và số liệu đối tượng chưa
tiêm của các xã, thị trấn để xây dựng kế hoạch, phân bổ chỉ tiêu cụ thể cho từng
đơn vị, phân bổ số lượng vắc xin đầy đủ theo kế hoạch.
- Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn chuẩn bị trang thiết bị, cơ sở vật chất,
bố trí đầy đủ nhân lực và các điều kiện cần thiết đảm bảo trong công tác triển
khai tiêm vắc xin đảm bảo an toàn, hiệu quả.
- Tổng hợp và báo cáo kết quả chiến dịch theo quy định.
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* Phân công cán bộ TTYT huyện tham gia giám sát, hỗ trợ các điểm
tiêm:
- Chỉ đạo chung: BS.CKI Võ Phi Long - Giám đốc TTYT huyện.
- Phụ trách hướng dẫn, xử lý phần mềm tiêm vắc xin phòng COVID-19: CN.
Nguyễn Trung Thành
STT

Điểm tiêm

Cán bộ giám sát

1

Thượng Quảng

BS.YHDP Phạm Ngọc Mai

2

Thượng Long

CN. Ngô Nhật Phong

3

Hương Hữu

ĐD Đặng Thị Mỹ Châu

4

Thượng Nhật

ĐD. Nguyễn Thị Diệu Hiền

5

Hương Xuân

HS. Lê Thị Nhã Ái

6

Hương Sơn

ĐD. Trương Thị Phượng

7

Thượng Lộ

YS. Đinh Thị Thế

8

Hương Lộc

9

Thị trấn Khe Tre

10

Hương Phú

YS. Mai Thị Phương Loan
BS. Hồ Viết Thoại
(Phụ trách khám sàng lọc)
YS. Nguyễn Thị Kiểu

Cán bộ cấp
cứu lưu động

Chỉ đạo điểm
tiêm

BS.CKI
Tổ cấp cứu lưu Nguyễn Ngọc
động Bệnh
Thích
viện
– Phó Giám
đốc

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện:
- Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của hoạt
động tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi đến đội ngũ
cán bộ, giáo viên, vận động phụ huynh cho con em tích cực tham gia tiêm vắc
xin phòng COVID-19 kịp thời và đầy đủ.
- Chỉ đạo các trường học trực thuộc rà soát, lập danh sách trẻ từ 12 đến 17
tuổi chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19, vận động phụ huynh đưa trẻ
đến cơ sở y tế để tiêm vắc xin phòng COVID-19.
4. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn:
- Căn cứ vào nội dung kế hoạch, chỉ tiêu của xã, thị trấn để xây dựng kế
hoạch cụ thể của đơn vị, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng thôn, tổ và phân công trách
nhiệm cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 về
phụ trách từng địa bàn thôn, tổ gắn với chỉ tiêu thực hiện cụ thể để tổ chức tuyên
truyền, vận động và đưa đối tượng tham gia tiêm chủng đến địa điểm tiêm chủng.
- Chịu trách nhiệm rà soát, huy động công dân đủ điều kiện tham gia tiêm
chủng vắc xin COVID-19. Huy động lực lượng Công an hỗ trợ tại địa điểm tiêm
chủng, bảo vệ an ninh trực tự trong quá trình tiêm chủng.
5. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện:
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Phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông lợi ích của tiêm vắc xin
phòng COVID-19 dưới nhiều hình thức nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác
thông tin về vắc xin phòng COVID-19 và kế hoạch tiêm vắc xin của các đơn vị
tiêm chủng trên địa bàn.
6. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đóng trên địa bàn huyện:
Rà soát, lập danh sách cán bộ, công chức viên chức, người lao động đã
tiêm mũi 3 (mũi nhắc lại lần 1) để triển khai tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) vắc
xin phòng COVID-19. Thông báo cho cán bộ, công chức viên chức, người lao
động đến tại Trạm Y tế các xã, thị trấn để tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
theo quy định.
7. Văn phòng HĐND và UBND huyện: giám sát công tác tiêm, kiến
nghị, đề xuất về UBND huyện để kịp thời chỉ đạo, xử lý.
Trên đây là kế hoạch triển khai Tuần lễ cao điểm Tiêm vắc xin phòng
COVID-19 trên địa bàn huyện Nam Đông. UBND huyện Nam Đông đề nghị
UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai và báo cáo kết quả thực hiện về
Văn phòng HĐND và UBND huyện trước ngày 24/6/2022 để tổng hợp báo cáo
UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- UBND huyện;
- BCĐ phòng, chống Covid-19 huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- TTVHTT&TT huyện; (Thông báo)
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT,VP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Thanh Phước

