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KẾ HOẠCH 

Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 54 cho người từ 12 tuổi trở lên 
trên địa bàn thị xã Đông Hòa 

__________________________ 

 
 UBND thị xã tiếp nhận Công văn số 2196/SYT-NVY ngày 28/8/2022 của 

Sở Y tế tỉnh Phú Yên về việc phân bổ, triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 
đợt 54; UBND thị xã xây dựng Kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

 1. Mục đích 

 Phòng, chống dịch chủ động cho trẻ em bằng việc sử dụng vắc xin phòng 
COVID-19; nâng cao miễn dịch cộng đồng nhằm đảm bảo sức khỏe cho người 

dân, góp phần ổn định phát triển kinh tế - xã hội. 

 2. Yêu cầu 

 - Đảm bảo đúng đối tượng được tiêm vắc xin theo quy định. 

 - Công khai, minh bạch, đúng tiến độ quy định. 

 - Tiếp nhận, cung ứng kịp thời và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 
cho các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn thị xã an toàn, hiệu quả. 

 II. MỤC TIÊU 

 1. Mục tiêu chung  

 - Đảm bảo chủ động tổ chức tiêm miễn phí vắc xin phòng COVID-19 cho 

trẻ em theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tiêm chủng an toàn, đạt chất lượng và đúng 
tiến độ. 

 - Tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh COVID-19 trong cộng đồng nhằm chủ 
động phòng ngừa dịch bệnh.  

 2. Mục tiêu cụ thể  

 - Tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên đủ điều kiện tiêm chủng trên địa bàn thị 

xã. 

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

104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. 

 III. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI 

 1. Đối tượng chỉ định tiêm  

 Toàn bộ người từ 12 tuổi trở lên, có chỉ định sử dụng vắc xin theo khuyến 
cáo của nhà sản xuất, Bộ Y tế. 
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 2. Loại vắc xin và số lượng 

 - Vắc xin Pfizer (nắp màu tím):  

* Đối với trẻ từ 12-17 tuổi 

+ Tiêm 2 mũi cơ bản, mũi 2 cách mũi 1 tối thiểu 3 tuần. 

+ Tiêm mũi 3 cách mũi 2 ít nhất là 5 tháng. Người đã mắc COVID-19 thì 
tiêm sau khi mắc 3 tháng và đảm bảo khoảng cách với mũi cuối cùng của liều cơ 

bản ít nhất 5 tháng. 

+ Đường tiêm: tiêm bắp; liều lượng: 0,3ml/liều/người. 

* Đối với người từ 18 tuổi trở lên 

+ Tiêm 2 mũi cơ bản, mũi 2 cách mũi 1 tối thiểu 3 tuần. 

+ Tiêm mũi 3 (không tính liều bổ sung) cách mũi 2 ít nhất 3 tháng. Người đã 

mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi hồi phục.  

+ Tiêm mũi 4 cách mũi 3 ít nhất 4 tháng. Người đã mắc COVID-19 sau khi 

tiêm mũi 3 thì tiêm sau khi mắc 3 tháng và đảm bảo khoảng cách ít nhất 4 tháng 
sau mũi 3.  

+ Đường tiêm: tiêm bắp; liều lượng: 0,3ml/liều/người. 

 - Số lượng: 1.170 liều, chi tiết tại phụ lục (đính kèm). 

 - Thời gian bắt đầu rã đông ngày 27/8/2022, do đó phải sử dụng đến hết 
ngày 26/9/2022. 

 Giao Trung tâm Y tế tiếp nhận số lượng vắc xin trên từ Sở Y tế và phân bổ 
cho các xã, phường để triển khai tiêm chủng. 

 3. Thời gian, địa điểm triển khai 

 - Thời gian tiêm: từ ngày 31/8/2022 đến ngày 26/9/2022.  

 - Địa điểm: Tại điểm tiêm của các xã, phường đã được Sở Y tế phê duyệt. 

 IV. PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI 

 1. Phương thức tổ chức tiêm 

 - Tổ chức tiêm theo hình thức tiêm chiến dịch ngắn ngày. 

 - Triển khai tiêm đồng loạt tại các trường học đã được phê duyệt. 

 - Triển khai tiêm đồng loạt tại Trạm Y tế và các điểm tiêm đã được phê 
duyệt tại các xã, phường (trẻ không đi học). 

 - Thông báo cho các trường học mời, vận động phụ huynh và các học sinh 
(theo danh sách đăng ký trước đó); thông báo cho các xã, phường mời các trẻ 

không đi học (theo danh sách điều tra đã được UBND các xã, phường phê duyệt) 
và người từ 18 tuổi trở lên thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo các 

khung giờ trong ngày khác nhau để đảm bảo các tiêu chí phòng, chống dịch 
COVID-19 và hạn chế tối đa hao phí vắc xin. 
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 2. Điểm tiêm 

 - Các xã, phường tự kiểm tra, rà soát lại các điểm tiêm chủng để đảm bảo tổ 

chức điểm tiêm an toàn tiêm chủng (Theo Quyết định số 3518/QĐ-BYT ngày 
20/7/2021 của Bộ Y tế về ban hành các Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19).  

 - Đảm bảo phòng, chống lây nhiễm SARS-CoV-2 trong buổi tiêm chủng. 

 3. Điều tra, lập danh sách các đối tượng tiêm 

 - Căn cứ vào danh sách trẻ 12-17 tuổi đã tiêm mũi 1, mũi 2 vắc xin Pfizer 

các đợt trước, các đơn vị lập danh sách trẻ tiêm đợt này và mời tiêm theo kế hoạch 
(lưu ý: mời những trẻ hoãn tiêm ở các đợt tiêm trước). 

 - Lập danh sách các trẻ 12-17 tuổi đang học tại các trường đóng trên địa bàn 

theo tiến độ tiêm chủng. 

 - Rà soát đối tượng, lập danh sách các trẻ 12-17 tuổi không đi học, trẻ khuyết 

tật, trẻ mồ côi, người từ 18 tuổi trở lên đang sinh sống tại địa phương và thực hiện 
phê duyệt danh sách tại các điểm tiêm chủng. 

 4. Truyền thông 

 - Tăng cường công tác truyền thông trước, trong và sau khi triển khai chiến 

dịch mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19; vận 
động người thân/phụ huynh đưa trẻ đi tiêm chủng khi đến lượt. 

 - Truyền thông về kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người 
từ 12 tuổi trở lên; lợi ích và 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 trí phản ứng sau tiêm chủng. 

 V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 1. Kinh phí Trung ương 

 Trung ương hỗ trợ vắc xin, một phần bơm kim tiêm, hộp an toàn để triển 

khai tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

 2. Kinh phí địa phương 

 Từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch năm 2022 cho các hoạt động: 

 - Bảo quản, vận chuyển vắc xin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đến các 
điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

 - Bơm kim tiêm, hộp an toàn, các dụng cụ, vật tư phục vụ tiêm chủng...  

 - Công tiêm; kiểm tra, giám sát tiêm chủng. 

 VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Trung tâm Y tế 

 - Là đầu mối tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch này; 

hướng dẫn các xã, phường xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai chiến dịch tiêm 
vắc xin phòng COVID-19 cho người từ 12 tuổi trở lên. 
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 - Chủ động mua sắm vật tư tiêm chủng (bơm kim tiêm, hộp an toàn nếu 
thiếu) để phục vụ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đúng tiến độ và 

tổng hợp kinh phí trong dự toán thực hiện kế hoạch việc triển khai tiêm vắc xin 
phòng COVID-19 đợt 54. Đơn vị thực hiện việc mua sắm, quản lý, sử dụng đúng 

mục đích, hiệu quả, tiết kiệm và theo đúng quy định. 

 - Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, bố trí điểm tiêm, nhân lực triển khai tiêm 

chủng theo số lượng vắc xin được phân bổ. Tổ chức tiêm chủng cho trẻ tại các 
trường học và trẻ ngoài cộng đồng trên địa bàn, đảm bảo an toàn tiêm chủng và 

phòng chống lây nhiễm SARS-CoV-2 tại điểm tiêm. 

 - Quản lý danh sách thông tin đối tượng và lịch sử tiêm chủng cho từng đối 
tượng bằng Hệ thống: http://tiemchungcovid19.moh.gov.vn. 

 - Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng tại địa phương 
về kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

 - Tiếp nhận, bảo quản và sử dụng vắc xin đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

 - Xây dựng các phương án đảm bảo sẵn sàng cấp cứu, xử trí các tai biến, 

biến chứng nặng sau tiêm vắc xin, đảm bảo an toàn cho các đối tượng tiêm chủng 
trong chiến dịch; Thành lập các Tổ cấp cứu lưu động, kịp thời xử trí các phản ứng 

sau tiêm chủng tại các điểm tiêm chủng trên địa bàn. 

 - Có Kế hoạch phân công nhân viên y tế (Tổ cấp cứu), chuẩn bị các trang 

thiết bị, thuốc… xe sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu cho các điểm tiêm khi có yêu cầu, đảm 
bảo an toàn tiêm chủng. 

 - Xây dựng Kế hoạch tổ chức tiêm đối với những trẻ có chỉ định tiêm tại 
bệnh viện (mắc các bệnh bẩm sinh, bệnh mãn tính ở tim, phổi, hệ thống tiết niệu, 
máu…, phản ứng với bất kì dị nguyên nào…). 

 - Huy động lực lượng nhân sự từ các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập 
để hỗ trợ cho chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em. 

 - Cử cán bộ thu thập thông tin, giám sát chủ động các sự cố bất lợi sau tiêm 
chủng; thực hiện nghiêm túc chế độ thống kê, báo cáo công tác tiêm chủng theo 

đúng quy định. 

 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

 Tham mưu bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ các hoạt động triển khai chiến dịch 
và hướng dẫn sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo các quy định hiện hành. 

 3. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

 Điều tra, lập danh sách đối tượng trẻ 12-17 tuổi đang theo học tại các trường 

trên địa bàn thị xã; bố trí cán bộ tại các trường học hỗ trợ với ngành Y tế trong thời 
gian triển khai tiêm chủng, đồng thời yêu cầu phụ huynh cung cấp thông tin tình 

trạng tiêm ngừa và bệnh lý của các em học sinh cũng như tuyên truyền vận động 
phụ huynh có con em trong độ tuổi tiêm chủng trong chiến dịch này cùng tham gia 
thực hiện tiêm chủng để đạt mục tiêu. 
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 4. Phòng Văn hóa và Thông tin 

 - Phối hợp triển khai truyền thông về lợi ích của việc tiêm chủng phòng 
COVID-19 cho trẻ em kịp thời và đầy đủ, thông tin chính xác các loại vắc xin sẽ 

sử dụng cho trẻ em theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

 - Bố trí hỗ trợ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong tiêm chủng. 

 5. Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh 

 - Tăng thời lượng phát sóng, tin bài tuyên truyền về mục tiêu, lợi ích của 
việc tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

 - Cử phóng viên tiếp cận và đưa tin kịp thời các hoạt động triển khai tại các 

đơn vị, địa phương trong thời gian triển khai chiến dịch. 

 6. UBND các xã, phường 

 - Rà soát đối tượng, lập danh sách các trẻ 12-17 tuổi không đi học, trẻ 

khuyết tật, trẻ mồ côi, người từ 18 tuổi trở lên đang sinh sống tại địa phương và 
thực hiện phê duyệt danh sách tại các điểm tiêm chủng. 

 - Huy động nguồn lực từ các ban ngành, đoàn thể tham gia hỗ trợ ngành Y tế 
trong các hoạt động chiến dịch như: Hướng dẫn, tiếp đón, nhập liệu, phân luồng, 

kiểm soát trật tự, hậu cần… 

 - Bố trí địa điểm đảm bảo tiến độ tiêm theo kế hoạch, đảm bảo yêu cầu 
phòng, chống dịch. 

 - Bảo đảm nguồn kinh phí triển khai hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng 
COVID-19 theo phân cấp ngân sách. 

 7. Đề nghị Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Thị ủy, UBMTTQVN thị xã và 

các hội, đoàn thể 

 Phối hợp tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19, 

vận động người dân và trẻ em trong độ tuổi đi tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

 Trên đây là Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 
đợt 54 cho người từ 12 tuổi trở lên năm 2022 trên địa bàn thị xã Đông Hòa./.  

 
Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 
- Thường trực Thị ủy; 
- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 
- Ban Dân vận Thị ủy; 
- Ban Tuyên giáo Thị ủy; 
- Mặt trận và hội, đoàn thể thị xã; 

- Chánh, PCVP HĐND&UBND thị xã; 
- Trung tâm Y tế; 
- Phòng Tài chính – Kế hoạch; 
- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 
- Phòng Văn hóa và Thông tin; 
- Trung tâm Văn hóa – TT&TT; 
- UBND các xã, phường; 
- Lưu: VT, Minh. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Hồng 
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Phụ lục 
Số lượng vắc xin Pfizer đợt 54 phân bổ đến các địa phương  

(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-UBND ngày       /8/2022 của UBND thị xã) 
___________________________________ 

 

STT Địa phương 
Vắc xin Pfizer cho người từ 12 tuổi trở lên 

(liều) 

1 Xã Hòa Thành 270 

2 Xã Hòa Tân Đông 168 

3 Phường Hòa Vinh 186 

4 Phường Hòa Xuân Tây 108 

5 Xã Hòa Xuân Đông 102 

6 Xã Hòa Xuân Nam 42 

7 Xã Hòa Tâm 48 

8 Phường Hòa Hiệp Bắc 96 

9 Phường Hòa Hiệp Trung 78 

10 Phường Hòa Hiệp Nam 72 

Tổng cộng 1.170 
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