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KẾ HOẠCH 
Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5  

đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện Chiêm Hóa  

 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 
định về hoạt động tiêm chủng; Nghị định 115/2018/NĐ-Cp ngày 12/11/2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 

26/2/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; 

Căn cứ Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ -CP ngày 01/7/2016 
của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; Thông tư 38/2017/TT-BYT ngày 

17/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm 
vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc; 

Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 8/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban 
hành Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022; Kế hoạch số 
1019/KH-BYT ngày 07/07/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai công tác an toàn 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; 

Căn cứ Công văn số 07/VSDTT TW-TCQG ngày 04/01/2022 của Viện Vệ 

sinh dịch tễ Trung ương về việc đăng ký đối tượng 5-11 tuổi, Quyết định số 
457/QĐ-BYT ngày 01/03/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi Điều 1 

Quyết định số 2908/QĐ-BYT ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19; 

Căn cứ Công văn số 1535/BYT-DP ngày 28/3/2022 của Bộ Y tế về việc tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; Công văn số 2308/QLD-
KD ngày 31/03/2022 của Cục Quản lý dược về việc mở rộng chỉ định cho trẻ em 

từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi của vắc xin Spikevax; 

Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 15/4/2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 

đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, 

Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa ban hành Kế hoạch triển khai chiến 

dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn 
huyện với những nội dung cụ thể như sau: 



I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Phòng, chống dịch COVID-19 chủ động cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi 
bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Trên 90% trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện 
được tiêm chủng đủ mũi vắc xin phòng bệnh COVID-19. 

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19. 

II. NGUYÊN TẮC, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC VÀ 

PHẠM VI TRIỂN KHAI 

1. Nguyên tắc 

- Triển khai lần lượt theo từng độ tuổi, từ cao xuống thấp, theo các cấp học. 

- Chiến dịch triển khai tại tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

- Sử dụng loại vắc xin đủ điều kiện theo khuyến cáo của Bộ Y tế để tổ chức 
tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. 

- Đảm bảo tiêm hết số lượng vắc xin trước khi hết hạn sử dụng tránh để lãng 
phí trong tiêm vắc xin. 

- Phối hợp chặt chẽ giữa ngành Y tế và Giáo dục trong công tác tổ chức 
triển khai. 

- Huy động cả hệ thống chính trị tham gia chiến dịch tiêm chủng; huy động 

tối đa các lực lượng bao gồm các cơ sở trong và ngoài ngành y tế, lực lượng công 
an, quân đội, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành, đoàn thể bao gồm 

Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ... hỗ trợ triển khai tiêm chủng. 

- Đảm bảo tối đa an toàn tiêm chủng.  

2. Thời gian: Tổ chức ngay khi được Sở Y tế phân bổ vắc xin, dự kiến hoàn 
thành trong quý III/2022. 

Theo tiến độ cung ứng vắc xin và tình hình dịch, ưu tiên triển khai trước tại 
các địa phương có tỉ lệ lây nhiễm SARS-CoV-2 cao, địa bàn mật độ dân cư tập 

trung đông, nguy cơ lây nhiễm cao. 

3. Đối tượng triển khai 

Trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi hiện đang sinh sống và học tập trên 
địa bàn huyện Chiêm Hóa; Số lượng dự kiến: 17.726 trẻ. 

4. Phạm vi triển khai 

Trên quy mô toàn huyện, trong đó ưu tiên tiêm chủng trước cho các đối 
tượng ở: Vùng có dịch; địa phương mật độ dân cư tập trung đông, nguy cơ lây 

nhiễm cao (khu vực thị trấn …, nơi có nhiều trường học đóng trên địa bàn); địa 
phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm. 



5. Hình thức triển khai 

Tổ chức các điểm tiêm lưu động tại các trường học kết hợp với tiêm chủng 

tại Trạm Y tế, Trung tâm Y tế huyện như sau: 

a) Triển khai tại trường học: Tiêm chủng cho đối tượng là học sinh đang 
học tại các trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn huyện. 

 Tổ chức chiến dịch, cuốn chiếu mở rộng đối tượng tiêm cho trẻ từ 5 đến 
dưới 12 tuổi theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp (tiêm trước cho lứa tuổi từ 11 

đến dưới 12 tuổi và hạ dần độ tuổi).  

b) Tổ chức điểm tiêm chủng cố định: Trạm y tế, Trung tâm Y tế.  

- Triển khai tại Trạm y tế: Tiêm chủng cho đối tượng là trẻ em không đi học 
và thực hiện tiêm vét.  

- Triển khai tiêm chủng tại Trung tâm Y tế: Cho các đối tượng thận trọng, 
có bệnh lý nền,… 

III. NỘI DUNG 

 1. Tổ chức tập huấn chuyên môn 

 Thời gian triển khai: tháng 04 năm 2022 

 Đơn vị thực hiện: Trung tâm Y tế huyện. 

 Đối tượng tham gia: Cán bộ thực hiện công tác tiêm chủng chiến dịch vắc 
xin phòng COVID-19 tuyến huyện, xã  

 Nội dung triển khai: Hướng dẫn cho cán bộ thực hiện công tác tiêm chủng 

từ tuyến huyện đến xã, phường, thị trấn (Trưởng Trạm Y tế, cán bộ phụ trách tiêm 
chủng) về về triển khai tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, 

giám sát và xử trí phản ứng sau tiêm. 

2. Phương án triển khai điều tra, lập danh sách đối tượng 

a) Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chỉ đạo các cơ sở 
giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý lập danh sách đối tượng tiêm từ đủ 5 tuổi đến dưới 

12 tuổi (tính theo tháng tuổi) gửi phiếu đồng ý tiêm chủng để phụ huynh, người giám hộ 
ký và tổng hợp theo lớp; lưu ý số trẻ vừa mắc COVID, đối tượng trì hoãn cụ thể thời 

gian để gửi Trung tâm Y tế huyện tổng hợp đề xuất nhu cầu sử dụng vắc xin, Sở Y tế 
phân bổ kịp thời (Lưu ý với khối lớp 6, những trẻ dưới 12 tuổi tiêm vắc xin cho trẻ từ 5- 

dưới 12 tuổi; trẻ trên 12 tuổi tiêm vắc xin cho trẻ em từ 12-dưới 18 tuổi), báo cáo Ủy ban 
nhân dân huyện.  

b) Ủy ban nhân dân xã, thị trấn chủ trì, chỉ đạo Công an địa phương cung 

cấp mã định danh theo danh sách lớp đối với học  sinh tại các trường trên địa bàn; 
chỉ đạo các đơn vị liên quan lập danh sách các khu vực dân cư, chú ý khu công 

nghiệp, cụm dân cư giáp ranh; lập danh sách trẻ trong cộng đồng theo thôn, xóm, 
tổ dân phố, đưa vào danh sách cả trẻ vãng lai, trẻ lang thang cơ nhỡ không có hộ 

khẩu thường trú nhưng có mặt tại địa phương trong thời gian tiêm chủng.  

 



3. Tổ chức tiêm chủng 

a) Tổ chức buổi tiêm chủng 

 - Trung tâm y tế huyện chịu trách nhiệm: Thực hiện theo các Hướng dẫn Bộ 
Y tế tại Quyết định 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 về Hướng dẫn tổ chức buổi 
tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Quyết định số 5022QĐ-BYT ngày 

29/10/2021 về Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng 
COVID-19; Văn bản số 4198/BYT-KCB ngày 22/5/2021 về triển khai công tác 

đảm bảo an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và Văn bản số 5488/BYT-
KCB hướng dẫn bảo đảm an toàn tiêm chủng.  

 - Văn bản số 3866/BYT-YTDP ngày 11/5/2021 về Hướng dẫn giám sát sự 
cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

 b) Chuẩn bị trước buổi tiêm chủng 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Thông báo cho cha mẹ/người giám hộ của trẻ 

về ngày giờ, địa điểm tiêm chủng. Gửi phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng trước khi triển 
khai tiêm từ 2-3 ngày và yêu cầu cha mẹ/người giám hộ ký vào phiếu. 

Sử dụng bảng kiểm khám sàng lọc tại Quyết định số 5022QĐ-BYT ngày 
29/10/2021 về Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19. 

 Trong thời gian tiêm khuyến khích sự tham gia của các bố mẹ hoặc người 
giám hộ của trẻ trong buổi tiêm chủng. 

 c) Bố trí điểm tiêm chủng 

 Trung tâm y tế huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn; Ban giám hiệu nhà 

trường: Chuẩn bị đủ trang thiết bị, bố trí điểm tiêm chủng đảm bảo an toàn và phòng 
chống lây nhiễm SARS -CoV-2. Thực hiện nghiêm 5K, giãn cách và các biện pháp 

phòng chống dịch tại các điểm tiêm chủng. 

 Điểm tiêm trường học bố trí tiêm theo tổ, lớp bảo đảm phòng tiêm riêng 

biệt. Tránh phản ứng lan truyền do sợ tiêm. 

 d) Chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng xử trí cấp cứu tai biến sau tiêm chủng: 

 Giao Phòng Y tế, Trung tâm Y tế hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chuẩn 
bị sẵn sàng và đáp ứng xử trí cấp cứu tai biến sau tiêm chủng đảm bảo đúng quy 

định. 

4. Giám sát, xử trí sự cố bất lợi sau tiêm  

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

Thực hiện nghiêm công tác theo dõi phản ứng sau tiêm: Theo dõi tại điểm 
tiêm chủng 30 phút. Thời gian tự theo dõi 28 ngày sau tiêm, đặc biệt trong vòng 7 

ngày đầu. 

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 và Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế. 

b) Xử trí phản vệ trong quá trình sử dụng vắc xin: quy trình chẩn đoán và 
xử trí phản vệ theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế 
hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.  

5. Quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau tiêm chủng 

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

Thông tư liên tịch 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 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 của Bộ Y tế. Lọ vắc xin sau khi sử dụng phải 
được hủy bỏ và ghi chép, báo cáo. 

6. Giám sát và báo cáo hoạt động tiêm chủng 

- Ban chỉ đạo chiến dịch của huyện: Kiểm tra, giám sát trước, trong và sau 

chiến dịch. 

- Kiểm tra, giám sát trước, trong và sau chiến dịch. Ban chỉ đạo chiến dịch 
tiêm vắc xin phòng COVID-19 của huyện, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế và các đơn 

vị liên quan tiến hành theo dõi, giám sát các hoạt động tiêm vắc xin phòng chống 
COVID-19. Chỉ đạo đôn đốc việc đảm bảo tiến độ tiêm chủng. 

- Báo cáo kết quả tiêm chủng báo cáo hàng ngày và báo cáo kết thúc chiến 
dịch về tình hình tiếp nhận vắc xin, sử dụng vắc xin cùng với báo cáo kết quả tiêm 

chủng. 

7. Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng  

Các đơn vị, địa phương sử dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 để 
triển khai chiến dịch. Thực hiện đầy đủ trên phần mềm tiêm chủng COVID-19 tại 

địa chỉ: https://tiemchungcovid19.gov.vn. 

8. Truyền thông 

Thực hiện trước khi triển khai để đảm bảo các bậc  cha mẹ biết cụ thể về sự 
cần thiết của việc tiêm vắc xin COVID-19 cho đối tượng trẻ em, tính an toàn của 
vắc xin, các phản ứng sau tiêm có thể gặp và cách xử trí, địa điểm và ngày giờ 

được tổ chức ở địa phương. 

Thông báo cho các thầy cô giáo về công tác tổ chức triển khai, theo dõi 

phản ứng sau tiêm chủng và liên hệ với cán bộ Y tế khi cần thiết. 

Phối hợp với nhà trường/các thầy cô giáo trong truyền thông cho các bậc 

phụ huynh. 



Tổ chức truyền thông mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả về hoạt động Chiến dịch 
tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

Thực hiện Chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội về tiêm chủng vắc xin 
phòng COVID-19; tổ chức các hoạt động truyền thông trên mạng xã hội và các 
loại hình truyền thông ứng dụng internet về Chiến dịch. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Bộ Y tế: Hỗ trợ vắc xin, vật tư bơm kim tiêm và hộp an toàn cho chiến 

dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19.  

2. Chi phí bồi thường cho một số trường hợp phản ứng sau tiêm khi sử dụng 

vắc xin thực hiện theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP của Chính phủ.  

3. Ngân sách địa phương  

- Kinh phí mua sắm vật tư phục vụ tiêm chủng (vật tư tiêu hao như bông 
băng, cồn gạc, thuốc và các phương tiện cấp cứu,...); bơm kim tiêm phục vụ tiêm 

chủng (BKT 1ml, 5ml).  

- Kinh phí vận chuyển và bảo quản vắc xin, vật tư từ huyện về xã.  

- Kinh phí tổ chức tập huấn chuyên môn; kiểm tra, giám sát tiêm chủng; các 
hoạt động tuyên truyền, vận động, truyền thông, in ấn phiếu tiêm chủng, biểu mẫu, 

báo cáo. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân 
các xã, thị trấn triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch bảo đảm an toàn, hiệu quả, 

đúng tiến độ đề ra; tổng hợp, báo cáo Sở Y tế, Ủy ban nhân dân huyện về tiến độ 
và kết quả triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo quy định.  

- Căn cứ theo tiến độ cung ứng vắc xin và diễn biến tình hình dịch bệnh để 
chủ động quyết định phân bổ chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện cho từng đợt 

tiêm chủng theo đúng số lượng vắc xin được cấp, không được để lãng phí bất cứ 
nguồn vắc xin nào.  

- Phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, thị trấn bố trí đủ 
nhân lực, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tổ chức các điểm tiêm chủng lưu 

động tại đảm bảo an toàn tiêm chủng.  

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát các điểm tiêm trên toàn huyện 
trong việc thực hiện đảm bảo tốt các điều kiện theo quy định về nhân lực, cơ sở 

vật chất, trang thiết bị, phương tiện xử lý và cấp cứu khi có tai biến xảy ra; thực 
hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức tiêm. 

Không tổ chức tiêm đối với các đơn vị, địa phương không lập danh sách, không 
chuẩn bị đủ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực theo quy định.  

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, 
Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tăng 



cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc, đối tượng, phạm 
vi, hình thức tiêm phòng nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc đảm 

bảo thực hiện mục tiêu Kế hoạch đã đề ra. 

- Xây dựng dự toán kinh phí gửi Phòng Tài chính- Kế hoạch thẩm định trình 
UBND huyện phê duyệt để triển khai các hoạt động tiêm chủng theo đúng quy 

định.  

- Chỉ đạo, phân công cụ thể các Trạm Y tế, phòng khám Đa khoa khu vực 

trên địa bàn chịu trách nhiệm thường trực cấp cứu, sẵn sàng ứng trực hỗ trợ cấp 
cứu cho các điểm tiêm trong trường hợp cần thiết, nhất là xử trí cấp cứu các 

trường hợp tai biến nặng sau tiêm.  

- Tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế tại tất cả các cơ sở tiêm 

chủng được huy động.  

- Tổng hợp đối tượng, vật tư, trang thiết bị cho từng đợt tiêm.  

- Bố trí sẵn sàng đội cấp cứu lưu động, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, đảm 
bảo cấp cứu, xử trí các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng (nếu có).  

- Phân công cán bộ giám sát, hỗ trợ chuyên môn cho các điểm tiêm chủng, 
đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra sai sót khi triển khai tiêm chủng.  

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quá trình triển khai tiêm; tổng 
hợp báo cáo hằng ngày, báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo quy định.  

2. Phòng Y tế 

Chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng dịch vụ trên địa bàn huyện có trách nhiệm tổ 
chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo các điều kiện an toàn và 

hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế; bố trí trang thiết bị, phương tiện để xử trí 
cấp cứu tại chỗ trong trường hợp cần thiết. 

3. Phòng Tài chính-Kế hoạch 

- Thẩm định kinh phí theo đề nghị của Trung tâm Y tế, trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt để tổ chức triển khai các hoạt động tiêm chủng. Hướng dẫn sử 
dụng, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định.  

- Tham mưu cân đối nguồn ngân sách của huyện thực hiện Kế hoạch này đảm 
bảo kịp thời và theo đúng quy định. 

4. Ban Chỉ huy quân sự huyện 

 Huy động, phân công cán bộ tham gia hỗ trợ ngành y tế tại các điểm tiêm 
chủng khu dân cư, theo phân công của Ban chỉ đạo.  

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo  

- Chỉ đạo các đơn vị trường học thuộc quyền quản lý rà soát, lập danh sách 

đối tượng tiêm chủng là học sinh trong độ tuổi từ 05 đến dưới 12 tuổi, theo từng 
lớp, từng trường. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường truyền thông tới cha mẹ 

học sinh biết cụ thể về sự cần thiết của việc tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em, 
tính an toàn của vắc xin, các phản ứng sau tiêm có thể gặp và cách xử trí; thông 



báo cho cha mẹ, người giám hộ của trẻ về ngày giờ, địa điểm tiêm chủng, gửi 
phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng trước khi triển khai tiêm từ 1-3 ngày và đề nghị 

cha mẹ, người giám hộ ký vào phiếu. 

- Cử cán bộ của Phòng và các trường thực hiện theo dõi, tổng hợp về công tác 
tiêm vắc xin phòng, chống COVID-19 tại các trường học, kịp thời  báo cáo số liệu 

cho Trung tâm Y tế để dự trù vắc xin và lên lịch tiêm theo quy định. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế chuẩn bị các điểm tiêm lưu động, tổ chức 

triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 tại các cơ sở giáo dục đảm bảo an toàn, 
hiệu quả, đúng tiến độ. 

6. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao 

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông 

tin đại chúng, chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở thực hiện các hoạt động truyền 
thông tới cha mẹ học sinh biết cụ thể về sự cần thiết của việc tiêm vắc xin 

COVID-19 cho trẻ em, tính an toàn của vắc xin, các phản ứng sau tiêm có thể 
gặp và cách xử trí.  

7. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn triển 

khai ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi, quản lý công tác tiêm chủng theo Kế 
hoạch này bảo đảm hiệu quả. 

 8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin 
phòng COVID-19 cho người từ 05 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn, chỉ đạo thực hiện 

nghiêm các hướng dẫn chuyên môn trong triển khai các hoạt động tiêm vắc xin 
phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ.  

- Chỉ đạo các đơn vị quân đội, công an, y tế, giáo dục và đào tạo trực thuộc 
Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn cử cán bộ phối hợp với ngành y tế tham gia việc 

triển khai chiến dịch tiêm chủng tại các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền đến nhân dân; xây dựng Kế hoạch triển 

khai trên địa bàn quản lý bảo đảm an toàn, hiệu quả, tiến độ đề ra; chủ động bố trí 
kinh phí, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và các điều kiện khác để triển 

khai Kế hoạch.  

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường truyền thông tới cha mẹ, người 
giám hộ của trẻ biết cụ thể về sự cần thiết của việc tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ 

em, tính an toàn của vắc xin, các phản ứng sau tiêm có thể gặp và cách xử trí; 
thông báo cho cha mẹ, người giám hộ của trẻ về ngày giờ, địa điểm tiêm chủng, 

gửi phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng trước khi triển khai tiêm từ 1-3 ngày và đề 
nghị cha mẹ, người giám hộ ký vào phiếu; thống kê cụ thể số đối tượng đồng ý 

tiêm, trì hoãn tạm thời và không đồng ý tiêm chủng; tổng hợp báo cáo Trung tâm 
Y tế để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện theo quy định. 



- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, Trạm Y tế xã, thị trấn, các thôn, bản, tổ dân 
phố triển khai kế hoạch và thực hiện nghiêm túc việc rà soát các trẻ không đến 

trường để lập danh sách, thông báo đi tiêm và thực hiện các hướng dẫn chuyên 
môn trong triển khai các hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo an 
toàn, hiệu quả. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 
cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện Chiêm Hóa. Thời gian triển khai 

chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 sẽ điều chỉnh cho phù hợp căn cứ theo tiến độ 
cung ứng vắc xin của Sở Y tế./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy;  
- TT HĐND huyện; 
- Sở Y tế; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức CT-XH; 
- Các cơ quan, ban, ngành liên quan; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Chánh, các Phó CVP; 
- Chuyên viên Văn xã ; 
- Lưu: VT, TTYT. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Hà Thị Minh Quang 

 



L CH TIÊM V C XIN MODERNA PHÒNG COVID-19 Đ T 35 NĂM 2022Ị Ắ Ợ

( Kèm theo K  ho ch s         /KH-UBND ngày        /04/2022 c a UBND huy n Chiêm Hóa)ế ạ ố ủ ệ

i t ng tiêm:ố ượ

TT Đ n vơ ị

Th i gian th c hi n tiêmờ ự ệ

Ngày tiêm Th i gianờ Đ a đi m tiêmị ể

1 126 10 180

07h00-11h30 78 10 60

Xã Trung Hòa 13h30-17h00 33 0 40

Xã Nhân Lý 07h00-11h30 0 0 40

Xã Hòa An 13h30-17h00 15 0 40

2 360 5 260

Xã Yên Nguyên 07h00-11h30 199 5 110

Xã Hòa Phú 13h30-17h00 28 0 30

Xã Phúc Th nhị 07h00-11h30 83 0 60

Xã Tân Th nhị 07h00-10h00 17 0 20

Xã Tân An 13h30-17h00 33 0 40

3 666 5 280

Xã Hùng Mỹ 07h00-11h30 147 40

Xã Xuân Quang 13h30-17h00 50 5 60

Xã Trung Hà 262 70

 - V c xin Pfizer tiêm mũi 1, 2, cho tr  trong đ  tu i t  12 tu i tr  lên đ  đi u ki n ắ ẻ ộ ổ ừ ổ ở ủ ề ệ
tiêm; và mũi b  sung cho ng i t  18 tu i tr  lên, các tr ng h p có b nh n n: ổ ườ ừ ổ ở ườ ợ ệ ề
ung th , suy gi m mi n d ch... (kho ng cách gi a các mũi tiêm là t  28 ngày tr  ư ả ễ ị ả ữ ừ ở
lên). Li u l ng tiêm 0,3ml.ề ượ
 - V c xin  Pfizer tiêm mũi 3 li u nh c l i cho ng i t  18 tu i tr  lên đã tiêm 2 mũi ắ ề ắ ạ ườ ừ ổ ở
v c xin tr c đó b ng b t k  v  xin gì, (kho ng cách gi a mũi 3 và mũi 2 là t  3 ắ ướ ằ ấ ể ắ ả ữ ừ
tháng tr  lên).ở  Li u l ng tiêm 0,3ml.ề ượ
- V c xin Verocell tiêm mũi 1, 2 và mũi 3 cho ng i t  18 tu i tr  lên đ  đi u ki n ắ ườ ừ ổ ở ủ ề ệ
tiêm. Li u l ng tiêm 0,5ml.ề ượ
- V c xin Moderna tiêm mũi 1 cho h c sinh 11 tu i (l p 6) đ  đi u ki n tiêmắ ọ ổ ớ ủ ề ệ . Li u ề
l ng tiêm 0,25ml.ượ

Đ i t ng t  18 tu i tr  ố ượ ừ ổ ở
lên 

H c sinh 11  ọ
tu i (l p 6)ổ ớ

V cxin Pfizerắ
(li u 0,3ml)ề

V c xin Verocellắ
(Li u 0,5ml)ề

V cxin Modernaắ
(li u 0,25ml)ề

C m tiêm s  1 ụ ố
g m:ồ
Th  tr n Vĩnh ị ấ
L cộ Ngày 

21/04/2022

NVH Th  tr n/ ị ấ
Tr ng h cườ ọ

NVH xã/Tr ng ườ
h c Trung Hòaọ

Ngày 
22/04/2022

Tr ng THCS ườ
Nhân Lý

NVH xã/Tr ng ườ
h c Hòa Anọ

C m tiêm s  2 ụ ố
g m:ồ

Ngày 
21/04/2022

TYT xã/Tr ng ườ
h c Yên Nguyênọ

NVH xã/Tr ng ườ
h c Hòa Phúọ

Ngày 
22/04/2022

TYT xã/Tr ng ườ
h c Phúc Th nhọ ị

NVH xã/Tr ng ườ
h c Tân Th nhọ ị

NVH xã/Tr ng ườ
h c Tân Anọ

C m tiêm s  3 ụ ố
g m:ồ

Ngày 
21/04/2022

NVH xã/Tr ng ườ
h c Hùng Mọ ỹ

NVH xã/Tr ng ườ
h c Xuân Quangọ

Ngày 
22/04/2022

07h00-11h30
13h30-17h00

NVH xã/Tr ng ườ
h c Trung Hàọ



TT Đ n vơ ị

Th i gian th c hi n tiêmờ ự ệ

Ngày tiêm Th i gianờ Đ a đi m tiêmị ể

Đ i t ng t  18 tu i tr  ố ượ ừ ổ ở
lên 

H c sinh 11  ọ
tu i (l p 6)ổ ớ

V cxin Pfizerắ
(li u 0,3ml)ề

V c xin Verocellắ
(Li u 0,5ml)ề

V cxin Modernaắ
(li u 0,25ml)ề

Xã Hà Lang 07h00-10h00 28 20

Xã Tân Mỹ 07h00-11h30 179 90

4 414 5 180

Xã Kiên Đài 07h00-11h30 158 25

Xã Bình Phú 07h00-11h30 15 8

Xã Phú Bình 13h30-17h00 76 63

Xã Yên L pậ 07h00-11h30 69 58

Xã Ng c H iọ ộ 13h30-17h00 96 5 26

5 408 10 200

Xã Tri Phú 07h00-11h30 21 60

Xã Linh Phú 13h30-16h00 36 20

Xã Vinh Quang 07h00-11h30 120 10 70

Xã Bình Nhân 07h00-10h00 15 10

Xã Kim Bình 13h30-17h00 216 40

T ng c ngổ ộ 1974 35 1100

Ngày 
22/04/2022 NVH xã/Tr ng ườ

h c Hà Langọ

Ngày 
23/04/2022

NVH xã/Tr ng ườ
h c Tân Mọ ỹ

C m tiêm s  4 ụ ố
g m:ồ

Ngày 
21/04/2022

NVH xã/Tr ng ườ
h c Kiên Đàiọ

NVH xã/Tr ng ườ
h c Bình Phúọ

NVH xã/Tr ng ườ
h c Phú Bìnhọ

Ngày 
22/04/2022

NVH xã/Tr ng ườ
h c Yên L pọ ậ

TYT xã/Tr ng ườ
h c Ng c H iọ ọ ộ

C m tiêm s  5 ụ ố
g m:ồ

Ngày 
21/04/2022

NVH xã/Tr ng ườ
h c Tri Phúọ

NVH xã/Tr ng ườ
h c Linh Phúọ

Ngày 
22/04/2022

NVH xã/Tr ng ườ
h c Vinh Quangọ

NVH xã/Tr ng ườ
h c Bình Nhânọ

PKĐK/Tr ng ườ
h c Kim Bìnhọ

 - L u ý: + V c xin Moderna tuy t đ i không tiêm cho tr  5 tu i và 12 tu i.ư ắ ệ ố ẻ ổ ổ
+ V c xin Pfizer tuy t đ i không tiêm cho tr  d i 12 tu i.ắ ệ ố ẻ ướ ổ
+ Không tiêm cho tr  m c COVID-19 trong vòng 03 thángẻ ắ



L CH TIÊM V C XIN MODERNA PHÒNG COVID-19 Đ T 35 NĂM 2022Ị Ắ Ợ

( Kèm theo K  ho ch s         /KH-UBND ngày        /04/2022 c a UBND huy n Chiêm Hóa)ế ạ ố ủ ệ

i t ng tiêm:ố ượ

TT Đ n vơ ị

Th i gian th c hi n tiêmờ ự ệ

Ngày tiêm Th i gianờ

1 126

07h00-11h30 78

Xã Trung Hòa 13h30-17h00 33

Xã Nhân Lý 07h00-11h30 0

Xã Hòa An 13h30-17h00 15

2 360

Xã Yên Nguyên 07h00-11h30 199

Xã Hòa Phú 13h30-17h00 28

Xã Phúc Th nhị 07h00-11h30 83

Xã Tân Th nhị 07h00-10h00 17

Xã Tân An 13h30-17h00 33

3 666

Xã Hùng Mỹ 07h00-11h30 147

Xã Xuân Quang 13h30-17h00 50

Xã Trung Hà 262

 - V c xin Pfizer tiêm mũi 1, 2, cho tr  trong đ  tu i t  12 tu i tr  lên đ  đi u ki n ắ ẻ ộ ổ ừ ổ ở ủ ề ệ
tiêm; và mũi b  sung cho ng i t  18 tu i tr  lên, các tr ng h p có b nh n n: ổ ườ ừ ổ ở ườ ợ ệ ề
ung th , suy gi m mi n d ch... (kho ng cách gi a các mũi tiêm là t  28 ngày tr  ư ả ễ ị ả ữ ừ ở
lên). Li u l ng tiêm 0,3ml.ề ượ
 - V c xin  Pfizer tiêm mũi 3 li u nh c l i cho ng i t  18 tu i tr  lên đã tiêm 2 mũi ắ ề ắ ạ ườ ừ ổ ở
v c xin tr c đó b ng b t k  v  xin gì, (kho ng cách gi a mũi 3 và mũi 2 là t  3 ắ ướ ằ ấ ể ắ ả ữ ừ
tháng tr  lên).ở  Li u l ng tiêm 0,3ml.ề ượ
- V c xin Verocell tiêm mũi 1, 2 và mũi 3 cho ng i t  18 tu i tr  lên đ  đi u ki n ắ ườ ừ ổ ở ủ ề ệ
tiêm. Li u l ng tiêm 0,5ml.ề ượ
- V c xin Moderna tiêm mũi 1 cho h c sinh 11 tu i (l p 6) đ  đi u ki n tiêmắ ọ ổ ớ ủ ề ệ . Li u ề
l ng tiêm 0,25ml.ượ

Đ i t ng t  18 tu i tr  ố ượ ừ ổ ở
lên 

V cxin Pfizerắ
(li u 0,3ml)ề

C m tiêm s  1 ụ ố
g m:ồ
Th  tr n Vĩnh ị ấ
L cộ Ngày 

21/04/2022

Ngày 
22/04/2022

C m tiêm s  2 ụ ố
g m:ồ

Ngày 
21/04/2022

Ngày 
22/04/2022

C m tiêm s  3 ụ ố
g m:ồ

Ngày 
21/04/2022

Ngày 
22/04/2022

07h00-11h30
13h30-17h00

9 21

138

73

40

55

13 60 620

309

58

143

37

73

14 111 946

187

110

332

S  l  v c ố ọ ắ
xin 

Moderna
S  l  v c ố ọ ắ
xin Pfizer



TT Đ n vơ ị

Th i gian th c hi n tiêmờ ự ệ

Ngày tiêm Th i gianờ

Đ i t ng t  18 tu i tr  ố ượ ừ ổ ở
lên 

V cxin Pfizerắ
(li u 0,3ml)ề

Xã Hà Lang 07h00-10h00 28

Xã Tân Mỹ 07h00-11h30 179

4 414

Xã Kiên Đài 07h00-11h30 158

Xã Bình Phú 07h00-11h30 15

Xã Phú Bình 13h30-17h00 76

Xã Yên L pậ 07h00-11h30 69

Xã Ng c H iọ ộ 13h30-17h00 96

5 408

Xã Tri Phú 07h00-11h30 21

Xã Linh Phú 13h30-16h00 36

Xã Vinh Quang 07h00-11h30 120

Xã Bình Nhân 07h00-10h00 15

Xã Kim Bình 13h30-17h00 216

T ng c ngổ ộ 1974

Ngày 
22/04/2022

Ngày 
23/04/2022

C m tiêm s  4 ụ ố
g m:ồ

Ngày 
21/04/2022

Ngày 
22/04/2022

C m tiêm s  5 ụ ố
g m:ồ

Ngày 
21/04/2022

Ngày 
22/04/2022

 - L u ý: + V c xin Moderna tuy t đ i không tiêm cho tr  5 tu i và 12 tu i.ư ắ ệ ố ẻ ổ ổ
+ V c xin Pfizer tuy t đ i không tiêm cho tr  d i 12 tu i.ắ ệ ố ẻ ướ ổ
+ Không tiêm cho tr  m c COVID-19 trong vòng 03 thángẻ ắ

S  l  v c ố ọ ắ
xin 

Moderna
S  l  v c ố ọ ắ
xin Pfizer

48

269

9 69 594

183

23

139

127

122

10 68 608

81

56

190

25

256

55 1974 0
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