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Tam Phước, ngày       tháng  12 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 (mũi 2) cho trẻ từ 06 đến 

dưới 12 tuổi trên địa bàn Tam Phước (đợt 16 năm 2022) 

 

Căn cứ Quyết định 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban 

hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021- 

2022;  

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-BYT ngày 07/01/2022 của Bộ Y tế về việc sửa 

đổi, bổ sung Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của BYT về hướng 

dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19;  

Căn cứ Công điện số 1168/CĐ-BYT ngày 07/8/2021 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19;  

Căn cứ Công văn số 10722/BYT-DP ngày 17/12/2021 của Bộ Y tế về việc 

tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều cơ bản và nhắc lại;  

Căn cứ Công văn số 53807/BCĐ-YT ngày 01/12/2022 của BCĐ chiến dịch 

tiêm vắc xin phòng Covid-19 tỉnh về việc phân bổ vắc xin phòng Covid-19 năm 

2022 (đợt 16); 

Thực hiện Kế hoạch số 13114/KH-UBND ngày 02/12/2022 của UBND 

huyện Long Điền về việc Tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 (mũi 

2) cho trẻ từ 06 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn huyện Long Điền (đợt 16 năm 2022). 

Nay, UBND xã Tam Phước xây dựng Kế hoạch Tổ chức triển khai tiêm vắc 

xin phòng Covid-19 (mũi 2) cho trẻ từ 06 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn Tam Phước 

(đợt 16 năm 2022), cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 (mũi 2) trẻ từ 06 

đến dưới 12 tuổi trên địa bàn xã.  

2. Yêu cầu  

- Phấn đấu 100% người đủ điều kiện tiêm vắc xin theo quy định Bộ Y tế, 

tiêm hết liều vắc xin phòng Covid-19 trong đợt phân bổ tại Công văn số 

5380/BCĐ-YT ngày 01/12/2022 của BCĐ chiến dịch tiêm vắc xin tỉnh về việc 

phân bổ vắc xin phòng Covid-19 năm 2022 (đợt 16).  

- Đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho các lực lượng tham gia tiêm chủng 

và người dân.  

- Huy động sự vào cuộc của tất cả các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các tổ 
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chức chính trị xã hội, các Ban, ngành, Đoàn thể... tham gia kế hoạch tiêm chủng 

vắc xin phòng Covid-19. 

- Đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo Nghị định số 

104/2016/NĐCP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm 

chủng; Quyết định số 43/QĐ-BYT ngày 07/01/2022 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, 

bổ sung Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của BYT về hướng dẫn tổ 

chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Phương thức thực hiện 

1.1. Lập danh sách đối tượng 

Văn phòng UBND phối hợp với Trường Tiểu học Tam Phước rà soát, lập 

danh sách trẻ đang đi học từ 06 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1 Moderna để tiêm 

mũi 2. 

1.2. Tổ chức buổi tiêm:  

Thực hiện đúng Quy trình tiêm chủng theo Quyết định số 43/QĐ-BYT ngày 

07/01/2022 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3588/QĐ-BYT 

ngày 26/7/2021 của BYT về hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng 

Covid-19. 

- Quy trình tổ chức việc tiêm vắc xin: theo Quyết định số 3588/QĐ-BYT 

ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế và các quy định hiện hành. 

- Vật tư tiêu hao cho 01 đợt tiêm: 

+ 01 phích vắc xin. 

+ 01 bình oxy có đồng hồ. 

+ 01 hộp thuốc chống sốc. 

+ Dịch truyền. 

2. Nhân sự tham gia chiến dịch tiêm vắc xin 

Nhân sự đội tiêm:  

- Cơ cấu khung nhân lực 01 quy trình tiêm: 11 người, cụ thể như sau: 

(1) Khu vực tiếp đón, khai báo y tế, đo thân nhiệt: 01 người (Đoàn thanh 

niên hoặc nhân sự của địa phương). 

(2) Khu vực kiểm soát danh sách, ghi thông tin cá nhân và các thủ tục hành 

chính theo quy định: 01 người (Đoàn thanh niên hoặc nhân sự của địa phương). 

(3) Khu vực đo thân nhiệt, Mạch, huyết áp: 01 người (y sĩ hoặc điều dưỡng). 

(4) Khu vực khám sàng lọc trước tiêm, khai thác tiền sử dị ứng: 01 người 

(bác sĩ hoặc y sĩ). 

(5) Khu vực tiêm vắc xin: 01 người (điều dưỡng hoặc y sĩ). 
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(6) Khu vực ghi chép hồ sơ tiêm chủng sau tiêm, trả phiếu tiêm: 01 người 

(Đoàn TN). 

(7) Khu vực xử trí sau tiêm: 01 người (bác sĩ). 

(8) Khu vực nhập dữ liệu hồ sơ tiêm chủng: 01 người. 

(9) Công tác đảm bảo an ninh trật tự tại điểm tiêm: 02 người (lực lượng công 

an và quân sự) 

(10) Phụ trách chung: 01 người. 

Tổng cộng: 11 người/điểm x 01 điểm = 11 người. 

3. Thời gian, địa điểm tiêm chủng 

- Thời gian:  

- Tiêm vắc xin phòng Covid-19 vào ngày 08/12/2022.  

- Tiêm cả ngày, buổi sáng bắt đầu từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút, buổi 

chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút. Đảm bảo thực hiện xong trước 15 giờ, 

hàng ngày. 

- Địa điểm tiêm: Tại Trạm Y tế xã. 

4. Tổ chức buổi tiêm chủng 

- Tổ chức buổi tiêm chủng theo số lượng được phân công, KHÔNG được 

để lãng phí vắc xin. 

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

chủng và phòng chống dịch COVID-19.  

- Thực hiện khám sàng lọc và tư vấn cho người được tiêm chủng, giải thích 

những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng.  

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

dẫn người được tiêm chủng tiếp tục theo dõi sức khỏe ít nhất 7 ngày sau tiêm 

chủng. Thông báo ngay cho nhân viên y tế nếu có dấu hiệu bất thường. 

- Cung cấp số điện thoại của cán bộ y tế theo dõi phản ứng sau tiêm chủng 

tại nhà cho những người sau tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

- Thu gom và xử lý rác thải y tế theo quy định của Bộ Y tế. 

III. ĐỐI TƯỢNG TRIỂN KHAI, SỐ LƯỢNG PHÂN BỔ VÀ THỜI 

GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Đối tượng tiêm 

Tiêm (mũi 2) cho trẻ từ 06 đến dưới 12 tuổi đang học tập trường Tiểu học 

Tam Phước đã đến thời hạn tiêm theo quy định của BYT. 

2. Số lượng Vắc xin được phân bổ: 43 liều (vắc xin Moderna). 

3. Vật tư tiêu hao 

- Bơm kim tiêm 0,5ml, 1ml Hộp an toàn: do Trung tâm Y tế huyện cấp. 
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- Phiếu đồng ý tiêm chủng vắc xin COVID-19; Giấy xác nhận đã tiêm 

COVID-19; Phiếu khám sàng lọc trước tiêm: Văn phòng UBND xã chuẩn bị. 

4. Trang thiết bị cấp cứu 

- Hộp thuốc chống sốc 01 hộp x 01 bàn tiêm = 01 hộp. 

- Bình Thở Oxy: 01 cái x 01 bàn tiêm = 01 bình.  

- Mask thở cộng dây: 01 bộ  x 01 bàn tiêm = 01 bộ. 

5. Trang thiết bị vật tư tiêu hao đáp ứng như cầu phòng chống dịch 

- Máy đo thân nhiệt 01 máy x 01 điểm = 01 máy. 

- Nước rửa tay nhanh 02 chai x 01 điểm = 02 chai. 

- Khẩu trang N95 dành cho nhân sự đội tiêm: 01 cái/ngày x 08 người = 16 

cái/ngày. 

6. Trang thiết bị phục vụ công tác khám tư vấn - thống kê 

- Máy đo huyết áp điện tử 02 máy/bàn tiêm x 02 bàn/điểm  = 04 máy.  

- Ống nghe 01 cái/bàn tiêm x 01 điểm = 01 cái. 

- Máy tính 02 máy/điểm x 01 điểm = 02 máy. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ông Bùi Ngọc Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã – Phó Chỉ huy Trưởng 

Trung tâm Chỉ huy 

- Chỉ đạo chung trong công tác bố trí địa điểm, chuẩn bị tại điểm tiêm vắc 

xin, bàn ghế phục vụ công tác tiêm. 

- Chỉ đạo các Trưởng Ban ấp, tổ trưởng Tổ dân cư phối hợp đến từng hộ gia 

đình để nhắc nhở, vận động người dân đến điểm tiêm vắc xin. 

- Chỉ đạo lực lượng Công an, Dân quân hỗ trợ an ninh, an toàn cho việc tiêm 

vắc xin. 

2. Công chức Văn phòng – Thống kê xã 

- Phối hợp với phối hợp với các Trường học rà soát, lập danh sách trẻ đang 

đi học từ 05 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn xã để tiêm mũi 1, mũi 2 vắc xin phòng 

covid-19. 

- Cung cấp vật tư, văn phòng phẩm phục vụ buổi tiêm. 

3. Trạm Y tế xã 

- Phân công nhân sự chuyển giường, bình Oxy, vật dụng đến các địa điểm 

tiêm vắc xin. 

- Bố trí, sắp xếp điểm tiêm vắc xin theo hướng dẫn tại Quyết định số 

1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 của Bộ Y tế. Vệ sinh sạch sẽ khu vực tiêm chủng. 

- Sắp xếp bộ phận xử trí tai biến sau tiêm chủng với 01 giường có đầy đủ cơ 

số thuốc cấp cứu, oxy, dịch truyền và các vật y tế khác,…đặt tại địa điểm phù 
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hợp. 

- Lập bảng dự trù cơ số thuốc cấp cứu, trang thiết bị vật tư y tế, oxy,… 

- Liên hệ Trung tâm Y tế huyện cung cấp Vắc xin và vật tư tiêm chủng cho 

các đội tiêm. 

4. Ông Phạm Thanh Sơn, Công chức VH-XH xã 

Phối hợp BCH Quân sự xã, Trạm Y tế xã chỉ đạo cho lực lượng Dân quân, 

Dân phòng ấp tổ chức sắp xếp bàn ghế cho Đội ngũ y tế và ghế cho các em và phụ 

huynh ngồi chờ tiêm đúng khoảng cách 2 mét.  

5. Công chức Tài chính – Kế toán xã 

Tham mưu UBND xã cân đối nguồn kinh phí, kịp thời hỗ trợ cho các Ban 

ngành liên quan để thực hiện kế hoạch đảm bảo tiến độ. 

6. Công an và Quân sự xã 

- Bố trí đầy đủ lực lượng theo kế hoạch, đảm bảo tình hình an ninh trật tự và 

phối hợp đôn đốc các hộ gia đình trên địa bàn xã đưa các em đi tiêm vắc xin theo 

thời gian quy định. 

- Quân số và nhiệm vụ của lực lượng Công an, Quân sự do đồng chí Nguyễn 

Hồ Minh Phương, Trưởng Công an xã điều động, chỉ đạo. 

7. Cán bộ VHTT xã 

- Thông báo trên Đài Truyền thanh xã để người dân biết về thời gian, địa 

điểm tiêm vắc xin và thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. 

- Tuyên truyền đến tất cả các đối tượng tiêm chủng tiến hành đi tiêm vắc xin 

trong suốt quá trình tổ chức tiêm trên địa bàn. 

8. Đoàn Thanh niên xã 

Huy động lực lượng 04 Đoàn viên thanh niên tham gia phục vụ tại điểm tiêm.  

9. Tổ Hậu cần (Theo Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của 

UBND xã): 

Phụ trách ăn, uống và nơi nghỉ ngơi cho các Cán bộ y tế và các lực lượng 

tham gia tiêm vắc xin. 

10. Đề nghị UBMTTQVN và các Đoàn thể xã 

- Hỗ trợ lực lượng tham gia hướng dẫn người dân tham gia tiêm vắc xin tại 

điểm tiêm.  

- Tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện nghiêm túc Thông điệp 2K của 

Bộ Y tế, giữ gìn trật tự trong thời gian tiêm vắc xin. 

11. Trường Tiểu học Tam Phước 

 - Thông báo, chuyển Thư mời đến trẻ đang đi học từ 06 đến dưới 12 tuổi 

biết về thời gian và địa điểm tổ chức tiêm vắc xin.  

- Phân công Giáo viên trực tại điểm tiêm; đồng thời thực hiện tốt công tác 
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vận động phụ huynh cho con em tham gia tiêm vắc xin Covid-19 đạt 100 % và 

chịu trách nhiệm báo cáo Tổng hợp Danh sách trẻ em đã thực hiện tiêm vắc xin 

Covid-19 về UBND xã sau khi kết thúc đợt tiêm. 

  

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 (mũi 

2) cho trẻ từ 06 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn Tam Phước (đợt 16 năm 2022) tại 

các trường trên địa bàn xã. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ban ngành nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND huyện (b/c); 

- BCĐ PCDB Covid-19 huyện (b/c); 

- Trung tâm Y tế huyện (báo cáo và đề nghị); 

- Phòng Y tế huyện (b/c); 

- TTr Đảng ủy, HĐND xã (b/c);  

- BCĐ PCDB Covid-19 xã (báo cáo); 
- Thành viên BCĐ Covid-19 xã (t/h); 

- Thành viên TTCH PCD Covid-19 xã (t/h); 

- Thành viên trong đội tiêm (thực hiện); 

- Trường Tiểu học Tam Phước (thực hiện); 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Ngọc Nhân 
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