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KẾ HOẠCH 

Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19  

trên địa bàn thành phố Điên Biên, đợt 4 năm 2021  

 

Thực hiện Kế hoạch số 142/KH-SYT, ngày 23/7/2021 của Sở Y tế tỉnh 

Điện Biên về Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 4, năm 

2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. UBND thành phố Điện Biên Phủ xây dựng Kế 

hoạch Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 4, năm 2021 

trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVD-19 miễn phí cho các 

đối tượng theo Quyết định 3355/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế 

hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022. 

Đạt tỷ lệ ≥ 95% đối tượng thuộc diện ưu tiên được tiêm đủ 2 mũi vắc xin 

phòng COVID-19. 

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

2. Yêu cầu 

Công khai, minh bạch danh sách đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-

19; tạo được sự đồng thuận, hợp tác của người dân, cộng đồng trong quá trình 

triển khai. 

Tổ chức tiêm đúng đối tượng, đúng chỉ định, đúng loại vắc xin phòng  

COVID-19. Yêu cầu mũi 1 sử dụng vắc xin của hãng sản xuất vắc xin nào thì 

tiêm nhắc lại mũi 2 của hãng sản xuất vắc xin đó, không sử dụng 2 loại vắc xin 

khác nhau trên một đối tượng. 

Danh sách đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 phải được Ban Chỉ 

đạo các cấp phê duyệt theo đúng quy định. 

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, PHẠM VI, HÌNH THỨC TRIỂN 

KHAI  

1. Đối tượng 

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng từ đủ 18 tuổi trở lên theo 

Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế, cụ thể như sau: Toàn 

bộ người dân trong độ tuổi có chỉ định sử dụng vắc xin theo khuyến cáo của nhà 
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sản xuất, Bộ Y tế, trong đó ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và 

lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy, phát triển kinh tế, cụ thể như sau: 

(1) Người làm việc trong các cơ sở y tế (công lập và tư nhân); 

(2) Người tham gia phòng chống dịch (thành viên Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, 

điều tra dịch tễ, tổ COVID cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên..); 

(3) Lực lượng Quân đội;  

(4) Lực lượng Công an; 

(5) Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam và thân nhân được cử đi 

nước ngoài; người làm việc trong các cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự, các tổ chức 

quốc tế hoạt động tại Việt Nam đang cư trú và làm việc tại tỉnh; 

(6) Hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh; 

(7) Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung 

cấp dịch vụ điện nước; 

(8) Giáo viên, người làm việc, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục, 

đào tạo; lực lượng y, bác sỹ trẻ; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành 

chính; các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng đấu giá,... thường xuyên tiếp 

xúc với nhiều người; 

(9) Người mắc các bệnh mãn tính; người trên 65 tuổi; 

(10) Người sinh sống tại các vùng có dịch đang lưu hành; 

(11) Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội;  

(12) Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, 

lao động ở nước ngoài hoặc có nhu cầu xuất cảnh để công tác, học tập và lao 

động ở nước ngoài; chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam; 

(13) Các đối tượng là người lao động, thân nhân người lao động đang làm 

việc tại các Doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp trong khu công nghiệp, 

khu chế xuất, doanh nghiệp kinh doanh vận tải, tín dụng, du lịch,...), cơ sở kinh 

doanh dịch vụ thiết yếu như các cơ sở lưu trú, ăn uống, ngân hàng, chăm sóc sức 

khỏe, dược, vật tư ty tế,... cơ sở bán lẻ, bán buôn, chợ, công trình xây dựng, 

người dân ở vùng, khu du lịch; 

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

(15) Người lao động tự do; 

(16) Người đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 theo Kế hoạch số 

1115/KH-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh Điện Biên: Triển khai tiêm 

mũi 2 khi đủ thời gian 8 đến 12 tuần kể từ ngày được tiêm mũi 1. 

Lưu ý: Đối tượng tiêm chủng thuộc các cơ sở, tổ chức, doanh nghiệp nêu 

trên, bao gồm cả cơ quan đơn vị thuộc nhà nước và tư nhân.  
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Dự kiến tổng số đối tượng tiêm vắc xin Moderna là 3.780 người; số đối 

tượng tiêm vắc xin Pfizer (Comirnaty) 2.925 người; số đối tượng tiêm vắc xin 

Astra Zeneca 1.776 người (trong đó Mũi 1 là 748 người; Mũi 2 là 1.028 người) 

Phụ lục 1 đính kèm. 

Lưu ý: Ngoại trừ các trường hợp sau: 

+ Người mắc COVID-19 dưới 6 tháng trong thời gian triển khai tiêm vắc 

xin COVID-19; 

+ Người có tiền sử phản vệ từ độ 2 trở lên với bất cứ tác nhân nào; 

+ Phụ nữ đang có thai, người đang nuôi con bằng sữa mẹ; 

+ Người nhiễm HIV, suy giảm miễn dịch; 

+ Người dưới 18 tuổi tại thời điểm tiêm chủng;  

+ Các trường hợp đã từng tiêm phòng các loại vắc xin phòng COVID-19 

của các nước, nhà sản xuất khác trên thế giới. 

+ Các đối tượng sử dụng các loại vắc xin khác chưa đủ 14 ngày trong thời 

gian triển khai tiêm vắc xin COVID-19. 

2. Thời gian 

Tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 đợt 4, năm 2021 làm 02 vòng. 

- Vòng 1: Tiêm mũi thứ nhất vắc xin Moderna, mũi thứ nhất vắc xin 

Pfizer (Comirnaty), tiêm mũi thứ nhất vắc xin AstraZeneca và tiêm nhắc lại mũi 

2 vắc xin AstraZeneca của đợt 1 theo Kế hoạch số 429/KH-UBND ngày 

17/3/2021, đợt 2 thuộc Kế hoạch số 647/KH-UBND, ngày 20/4/2021 (khoảng 

cách mũi 2 cách mũi 1 tối thiểu từ 8 - 12 tuần): Bắt đầu từ ngày 26/7/2021 đến 

ngày 31/7/2021. 

- Vòng 2: Tiêm trả  mũi thứ 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 vắc xin 

Moderna, mũi 1 vắc xin Pfizer (Comirnaty) của đợt 4 (đảm bảo khoảng cách 

mũi 2 cách mũi 1 tối thiểu 28 ngày) và tiêm vét cho các đối tượng hoãn tiêm mũi 

2 của AstraZeneca: Bắt đầu từ ngày 23/8/2021 đến ngày 29/8/2021. 

3. Phạm vi thực hiện  

Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 4 được triển khai trên quy 

mô 08 xã/phường trung tâm thành phố: Nam Thanh, Mường Thanh, Tân Thanh, 

Thanh Bình, Thanh Trường, Thanh Minh, Him Lam, Noong Bua và điểm tiêm 

cụm Nà Tấu (Nà Tấu, Nhà Nhạn, Mường Phăng, Pá Khoang). 

Đối tượng tiêm: Cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, đoàn thể 

tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể thành 

phố Điện Biên Phủ, người dân tại các xã phường nêu trên và tiêm nhắc mũi 2 vắc 

xin AstraZeneca cho các trường hợp đã tiêm mũi 1 thuộc thành phố quản lý và tại 

điểm tiêm vắc xin COVID-19 thuộc Bệnh viện 7/5 - Công an tỉnh. 

4. Hình thức triển khai 
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- Vòng 1: Triển khai đồng loạt 06 điểm tiêm theo cụm xã/phường như sau: 

Tiêm vắc xin Moderna mũi 1 tại 03 điểm tiêm: Trạm Y tế phường Noong 

Bua (đối tượng tiêm phường Noong Bua, phường Nam Thanh); Trạm Y tế 

phường Him Lam (đối tượng tiêm phường Him Lam, xã Thanh Minh, các cơ 

quan đơn vị, ban ngành thành phố); Điểm tiêm Trường Mầm non 20/10 cho đối 

tượng phường Mường Thanh. 

Tiêm vắc xin Pfizer (Comirnaty) mũi 1 tại 02 điểm tiêm: Trạm Y tế 

phường Tân Thanh (đối tượng tiêm phường Tân Thanh, Sở ban ngành, đoàn thể 

tỉnh); Trạm Y tế phường Thanh Bình (đối tượng tiêm phường Thanh Bình, 

phường Thanh Trường, Sở ban ngành, đoàn thể tỉnh). 

Tiêm vắc xin AstraZeneca tại 02 điểm tiêm: Điểm tiêm Trường Mầm non 

20/10, tiêm mũi 2 vắc xin AstraZeneca cho các đối tượng đến lịch tiêm do Trạm 

Y tế phường Mường Thanh đảm nhiệm. Điểm tiêm Trạm Y tế xã Nà Tấu tiêm 

vắc xin AstraZeneca mũi 1 cho khu vực Trung tâm xã Nà Tấu và vắc xin 

AstraZeneca mũi 2 cho các đối tượng đến lịch tiêm của các xã Nà Tấu, Nà 

Nhạn, Mường Phăng, Pá Khoang.  

- Vòng 2: Tiêm mũi 2 vắc xin Moderna và tiêm mũi 2 vắc xin Pfizer 

(Comirnaty) cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 tại vòng 1; tiêm vắc xin 

AstraZeneca mũi 2 cho các đối tượng đến lịch tiêm. Tùy theo số lượng vắc xin 

và loại vắc xin, Trung tâm Y tế chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch bố trí đối 

tượng tiêm ở từng điểm tiêm cụ thể. 

Tùy theo tiến độ tiêm tại từng điểm tiêm, Trung tâm Y tế điều chỉnh số 

đối tượng tiêm, loại vắc xin tiêm ở từng điểm tiêm cụ thể. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Điều tra đối tượng 

Thời gian hoàn thành điều tra đối tượng: Trước khi triển khai ít nhất 2 

ngày, gồm các thông tin: Họ, tên, ngày, tháng, năm sinh và địa chỉ nơi ở, số 

chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, điện thoại, nghề nghiệp (ghi theo 

nhóm đối tượng tiêm chủng của Quyết định 3355/QĐ-BYT của Bộ Y tế và các 

đối tượng khác), số thẻ bảo hiểm y tế.  

Tiền sử tiêm chủng, tiền sử bệnh tật liên quan đến chỉ định tiêm chủng. 

Tổ chức cấp và ghi sổ theo dõi tiêm chủng cá nhân hoặc sổ tiêm chủng 

điện tử; thống kê danh sách các đối tượng được tiêm chủng tại cơ sở. 

Cung cấp Giấy mời, Phiếu đồng ý tiêm chủng vắc xin COVID-19 theo 

mẫu do Bộ Y tế ban hành kèm theo hướng dẫn và thông báo địa điểm, thời gian 

tiêm chủng cho đối tượng tham gia tiêm chủng đúng lịch, đủ liều. 

2. Tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin, vật tư tiêm chủng 

Loại vắc xin phòng COVID-19 sử dụng đợt 4, bao gồm: Vắc xin Spikevax 

(COVID-19 Vaccine Moderna), vắc xin Pfizer (Comirnaty) và vắc xin 

AstraZeneca để tiêm trả mũi 2 cho các đối tượng tiêm đợt 1, 2. 
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Trung tâm Y tế tiếp nhận, vận chuyển vắc xin, vật tư tiêm chủng từ Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật ít nhất 03 ngày trước khi triển khai tiêm; vận chuyển vắc xin đến 

các điểm tiêm 01 ngày trước khi tiêm. 

Phân phối, vận chuyển tới các điểm tiêm chủng: M i một điểm tiêm 

chủng phải có tối thiểu 2 phích vắc xin hoặc nhiều hơn nếu đối tượng đông; 

trong đó, có 01 phích chỉ để dự trữ đá lạnh nhằm bổ sung đá lạnh đảm bảo nhiệt 

độ cần thiết cho phích vắc xin khi bị tan đá, đầy đủ thiết bị theo dõi nhiệt độ khi 

bảo quản vắc xin. 

Các vật tư tiêm chủng khác (bơm kim tiêm, hộp an toàn, Phiếu đồng ý 

tiêm chủng, tài liệu truyền thông, biểu mẫu báo cáo thống kê...) phải có đầy đủ 

và sẵn sàng ở điểm tiêm chủng trước ngày triển khai ít nhất 2 - 3 ngày. 

Lưu ý: Nhiệt độ bảo quản vắc xin 20C đến 80C, không để vắc xin đông 

băng. Thời gian sử dụng vắc xin Moderna không quá 30 ngày, vắc xin Pfizer 

không quá 31 ngày (tính từ ngày vắc xin được xuất kho từ tuyến trung ương cho 

đến khi kết thúc chiến dịch tiêm, quá thời hạn trên phải hủy bỏ); Vắc xin Pfizer có 

dung môi pha hồi chỉnh và phải bảo quản ở nhiệt độ 20C đến 80C trước khi sử 

dụng tối thiểu 24 giờ, không để dung môi pha hồi chỉnh ở nhiệt độ đông băng. 

3. Tổ chức buổi tiêm chủng 

a) Bố trí điểm tiêm chủng  

Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ chịu trách nhiệm bố trí các điểm 

tiêm chủng trên địa bàn theo đúng kế hoạch đảm bảo: 

Tổ chức buổi tiêm chủng đảm bảo đầy đủ các quy định về an toàn tiêm 

chủng và phòng chống dịch COVID-19. Xây dựng kế hoạch buổi tiêm chủng 

đảm bảo không quá 100 đối tượng/điểm tiêm chủng/buổi tiêm chủng. Thông báo 

cho các đối tượng đến tiêm theo khung giờ để đảm bảo không tập trung quá 

đông trong cùng một thời điểm. 

Thực hiện nghiêm túc khám sàng lọc và tư vấn cho người được tiêm 

chủng về tác dụng, lợi ích của việc sử dụng vắc xin và giải thích những phản 

ứng có thể gặp sau tiêm chủng. 

Thực hiện tiêm chủng theo đúng chỉ định, bảo đảm an toàn theo quy định 

tại Điều 11, Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế. 

Theo dõi người được tiêm chủng ít nhất 30 phút sau tiêm chủng và hướng 

dẫn đối tượng tiêm chủng tiếp tục theo dõi sức khỏe ít nhất 7 ngày sau tiêm 

chủng về các dấu hiệu: Toàn trạng, tinh thần, ăn, ngủ, nhịp thở, phát ban, triệu 

chứng tại ch , thông báo cho nhân viên y tế nếu có dấu hiệu bất thường. 

Cung cấp số điện thoại của cơ sở y tế hoặc của cán bộ y tế theo dõi phản 

ứng sau tiêm chủng tại nhà cho đối tượng sau tiêm vắc xin COVID-19. 

b) Rà soát và tiêm vét: Những đối tượngtheo thứ tự ưu tiên đã được đăng 

ký có mặt tại địa bàn ở thời điểm triển khai cần được tiêm vét. Tiêm vét là hoạt 
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động bắt buộc cần được dự kiến trong kế hoạch. Để hạn chế số đối tượng bỏ sót 

cần thực hiện các nội dung sau: 

Trong buổi tiêm: Phối hợp với trưởng phố, bản và các cơ quan liên quan 

thông báo và vận động đối tượng trong diện tiêm đến tiêm chủng. 

Vào cuối m i buổi tiêm: Đánh dấu và xác định các đối tượng chưa tiêm 

trong danh sách đã đăng ký ban đầu. Kịp thời thông báo trên loa truyền thanh 

hoặc tìm cách thông báo cho đối tượng chưa được tiêm để đến cơ sở tiêm chủng.  

Cuối đợt: Tổng hợp số lượng người chưa tiêm cần được tiêm vét để bố trí 

tiêm, xác định thời gian và hậu cần, vật tư cho tiêm vét. Phân công cán bộ liên 

hệ với các đối tượng sót thông báo lại địa điểm và thời gian tiêm vét và huy 

động đối tượng ra tiêm. 

Đối với các trường hợp tạm hoãn: Cần có kế hoạch tiêm vét vào các đợt 

theo kế hoạch. 

4. Đảm bảo an toàn tiêm chủng 

Tại m i điểm tiêm chủng phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo an 

toàn tiêm chủng; thành lập tổ cấp cứu với đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện, 

thuốc cấp cứu, nhân lực, sẵn sàng xử trí các trường hợp nặng sau tiêm chủng 

ngay tại các điểm tiêm. Hoạt động đội cấp cứu được duy trì trong suốt thời gian 

triển khai tiêm chủng. Bảo đảm tiêm đến đâu an toàn đến đấy. 

Đảm bảo vắc xin luôn được bảo quản an toàn và chất lượng. Không lấy 

sẵn vắc xin vào bơm kim tiêm khi chưa có đối tượng đến tiêm chủng. 

Thực hiện nghiêm túc hoạt động khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm chủng 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Khuyến cáo các đối tượng được tiêm chủng ăn uống đầy đủ trước khi 

tham gia buổi tiêm chủng. 

Quy trình chẩn đoán và xử trí phản vệ tuân theo Thông tư 51/2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản 

vệ. Quy trình được đào tạo cho các cán bộ tham gia vào quá trình tiêm tại các 

điểm tiêm chủng và tại các cơ sở khám chữa bệnh. 

* Lưu ý:  

- Tuân thủ tuyệt đối chỉ định, chống chỉ định tiêm chủng vắc xin COVID-19. 

- Tổ chức tiêm vét vắc xin COVID-19 tại 06 điểm tiêm để đảm bảo độ 

bao phủ vắc xin COVID-19  ≥ 95% cho các đối tượngthuộc diện ưu tiên. 

- Không triển khai các điểm tiêm ngoài trạm trong chiến dịch tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 đợt 4 năm 2021. 

- Phải thực hiện 5K, giãn cách và các biện pháp phòng chống dịch tại các 

điểm tiêm chủng. 

5. Quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau tiêm chủng 
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Xử lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm chủng theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y 

tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế Y tế về 

việc hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID- 

19 và Văn bản số 102/MT-YT ngày 04/3/2021 về việc hướng dẫn quản lý chất 

thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

Các cơ sở tiêm chủng, có phương án thu gom và xử lý bơm kim tiêm, rác 

thải y tế tại điểm tiêm theo quy định. Vỏ lọ vắc xin, vắc xin hỏng, vắc xin hết 

hạn sử dụng theo văn bản số 5679/BYT-MT ngày 16/7/2021 của Bộ Y tế. 

6. Công tác truyền thông 

Truyền thông kịp thời, chính xác trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, mạng xã hội các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ 

về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 nói chung, tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 nói riêng. 

Truyền thông vận động người dân ủng hộ công tác tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 theo tinh thần “Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 là 

quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; vận động người 

dân đi tiêm chủng khi đến lượt; vận động người dân ủng hộ Quỹ vaccine phòng 

COVID-19 Việt Nam. 

Truyền thông Kế hoạch chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

của tỉnh, hiệu quả của tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong phòng, chống 

dịch COVID-19, các khuyến cáo về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 an 

toàn, theo dõi và xử lý phản ứng sau tiêm chủng. 

Phát hiện, nêu gương những cá nhân điển hình trong phong trào thi đua 

hoàn thành kế hoạch tiêm chủng an toàn. 

7. Giám sát và xử trí 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. Hệ thống giám sát sự cố bất lợi sau tiêm 

chủng bao gồm các đơn vị thực hiện và các đơn vị phối hợp từ tỉnh, thành phố 

đến các xã/phường. 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 trong và sau quá trình sử dụng vắc xin. 

Khi xảy ra các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng thực hiện theo 

Điều 14, 15,16 Chương IV của Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 

quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 

của Chính phủ quy định về hoạt động của tiêm chủng. 

8. Công tác kiểm tra, giám sát 

Tổ chức kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo kế hoạch được hoàn thành, phát 

hiện và giải quyết các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong khi triển khai. Hoạt 
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động kiểm tra, giám sát được thực hiện xuyên suốt và liên tục trong thời gian 

triển khai các hoạt động tiêm chủng. 

Ban Chỉ đạo thành phố phân công thành viên phụ trách và trực tiếp đi 

kiểm tra, giám sát các đơn vị, các điểm tiêm triển khai thực hiện trước và trong 

suốt thời gian tổ chức chiến dịch. 

Trung tâm Y tế thành phố: Thực hiện giám sát thường xuyên các điểm tiêm 

trong việc thực hiện các hoạt động chuyên môn, công tác chỉ đạo, điều hành; xây 

dựng triển khai kế hoạch; điều tra đối tượng; tuyên truyền; tiếp nhận, bảo quản, 

phânphối vắc xin, vật tư tiêm chủng; giám sát phản ứng sau tiêm vắc xin… 

9. Công tác thống kê, báo cáo 

Trong quá trình triển khai tiêm vắc xin COVID-19, phải thực hiện báo cáo 

tiến độ hàng ngày, đánh giá kết quả tiêm, các khó khăn, tồn tại, vướng mắc và 

các giải pháp khắc phục nhằm đạt chỉ tiêu kế hoạch giao. 

Trạm Y tế xã/phường có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả tiêm hàng 

ngày bằng điện thoại và email lên Trung tâm Y tế thành phố trước 16 giờ. 

Trung tâm Y tế thành phố tổng hợp và báo cáo kết quả với UBND thành 

phố và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên trước 16 giờ 30 hàng ngày. 

Sau khi kết thúc các đợt tiêm chủng, các điểm tiêm gửi báo cáo hoạt động 

triển khai và kết quả tiêm bổ sung theo đúng quy định về Trung tâm Y tế thành 

phố để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Điện Biên. 

IV. KINH PHÍ 

1. Vắc xin, vật tư tiêu hao do Sở Y tế tỉnh phân bổ theo chỉ tiêu chuyên 

môn đã được phê duyệt. 

2. UBND các xã, phường có điểm tiêm h  trợ kinh phí phục vụ công tác 

tiêm chủng theo đề xuất của cơ quan chuyên môn. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế 

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế tham mưu cho UBND thành phố 

phê duyệt kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 theo từng đợt, 

từng giai đoạn trên địa bàn thành phố. 

- Phối hợp với các cơ quan, phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường tổ 

chức triển khai, giám sát các hoạt động tiêm chủng trên địa bàn. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế tổ chức giám sát các buổi tiêm chủng đảm 

bảo an toàn đúng quy định trước, trong, sau tiêm chủng. 

- Trong quá trình triển khai có vướng mắc báo cáo lãnh đạo UBND thành 

phố để kịp thời giải quyết. 
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- Tham mưu và giải quyết những thắc mắc, kiến nghị của người dân về 

công tác tiêm chủng theo đúng quy định. 

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác 

truyền thông về chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

2. Trung tâm Y tế thành phố 

Phối hợp với Phòng Y tế tham mưu trình UBND thành phố phê duyệt phê 

duyệt danh sách tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn thành phố đảm bảo 

hiệu quả, chất lượng và an toàn tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế.  

Xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện. Tổ chức điểm tiêm đảm bảo 

đủ các điều kiện tiêm chủng: Nhân lực, cơ sở vật chất, điều kiện an toàn, trang 

thiết bị, phương tiện và vật tư liên quan. Xây dựng kế hoạch tổ chức buổi tiêm 

chủng và phát hành giấy mời cho các đối tượng thuộc diện tiêm chủng. 

H  trợ cơ sở tiêm chủng tổ chức triển khai hoạt động tiêm chủng, quản lý 

đối tượng; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho triển khai tiêm chủng: Nhân lực, 

cơ sở vật chất, điều kiện an toàn, trang thiết bị, phương tiện và vật tư liên quan. 

Chỉ đạo các Trạm Y tế xã/phường đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, 

phương tiện, thuốc cấp cứu, nhân lực sẵn sàng đáp ứng khi có các trường hợp 

xảy ra phản ứng sau khi tiêm. Hướng dẫn chuyên môn về khám sàng lọc và xử 

trí phản ứng nặng sau tiêm chủng. 

Giám sát, đôn đốc và h  trợ chuyên môn đối với tuyến xã/phường; thực 

hiện nghiêm túc quá trình điều tra và quản lý đối tượng, công tác triển khai thực 

hiện. Tham mưu cho chính quyền địa phương các hoạt động triển khai, huy động 

các ban ngành đoàn thể địa phương trong công tác tuyên truyền vận động đối 

tượng đến các các điểm tiêm, tham gia tiêm chủng. 

3. Phòng văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa -Truyền thanh - 

Truyền hình 

Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế đẩy mạnh các hoạt động truyền 

thông về lợi ích tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19; khuyến cáo người dân 

hưởng ứng hoạt động tiêm chủng phòng bệnh; hướng dẫn cách theo dõi, xử trí 

với các phản ứng sau tiêm chủng (nếu có). 

4. Công an thành phố 

Chỉ đạo Công an phường/xã có tổ chức điểm tiêm đảm bảo an ninh trật tự 

tại các điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo nội dung kế hoạch. 

5. Phòng Giáo dục & Đào tạo 

Một số Trạm Y tế xã/phường chật hẹp, không đủ điều kiện bố trí điểm 

tiêm, Phòng Giáo dục & Đào tạo chỉ đạo các Trường học được lựa chọn làm điểm 

tiêm chủng tạo điều kiện, bố trí cơ sở vật chất cho điểm tiêm tại Trường học; phối 

hợp với Trạm Y tế xã/phường triển khai thực hiện tốt điểm tiêm tại trường. 

 6. UBND các xã/phường 
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Chỉ đạo, phân công các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 

của xã/phường xuống tổ dân phố, bản chỉ đạo và cùng với tổ dân phố, bản lập danh 

sách đối tượng tiêm chủng theo từng tổ dân phố, bản (bao gồm cả người có hộ khẩu 

thường trú, tạm trú, đối tượng lao động tự do) gửi Trạm Y tế xã/phường tổng hợp 

gửi Trung tâm Y tế tổng hợp báo cáo UBND thành phố phê duyệt. 

Các xã, phường: Noong Bua, Mường Thanh, Tân Thanh, Thanh Bình, 

Him Lam, Nà Tấu cân đối h  trợ kinh phí cho điểm tiêm như dựng rạp, dù che 

nắng, che mưa, ghế ngồi chờ, quạt điện, điện chiếu sáng. Huy động các lực 

lượng: Công an, Dân quân tự vệ, Đoàn viên thanh niên tham gia đảm bảo an 

ninh trật tự, hướng dẫn người đến tiêm chủng đăng ký lượt tiêm theo thứ tự, 

thực hiện giãn cách phòng chống dịch. Không phó mặc công tác tiêm chủng cho 

Trạm Y tế xã/phường. 

7. Các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 thành 

phố: Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp tốt với Trung tâm Y tế thành phố tích 

cực tham gia tuyên truyền, vận động để nhân dân tham gia và hưởng ứng hoạt 

động tiêm chủng. 

Trên đây Kế hoạch Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 

đợt 4, năm 2021 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. UBND thành phố yêu 

cầu các cơ quan, phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường phối hợp triển khai 

thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND TP; 

- Lãnh đạo UBND TP; 

- Các thành viên BCĐ PC Covid-19 TP; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Đào Hoài Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỐI TƯỢNG TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 
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(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thành phố) 

 

STT Điểm tiêm chủng Đối tượng 

tiêm vắc xin 

Pfizer 

Đối tượng 

tiêm vắc xin 

Moderna 

Đối tượng 

tiêm vắc xin 

AstraZeneca 

  
Mũi 

1 

Mũi 

2 

Mũi 

1 

Mũi 

2 

Mũi 

1 
Mũi 2 

1 

Trạm Y tế phường Mường 

Thanh (Điểm tiêm trường mầm 

non 20/10) 

0 0 580 580 0 906 

2 Trạm Y tế phường Him Lam 0 0 1.600 1.600 0 0 

3 Trạm Y tế phường Tân Thanh 1.464 1.464 0 0 0 0 

4 Trạm Y tế phường Thanh Bình 1.458 1.458 0 0 0 0 

5 Trạm Y tế phường Noong Bua 0 0 1.600 1.600 0 0 

6 Trạm Y tế xã Nà Tấu 0 0 0 0 748 122 

Cộng: 2.922 2.922 3.780 3.780 748 1.028 
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