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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH  PHỐ LÀO  CAI 
 

 

     Số:         /KH- UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Lào Cai, ngày        tháng 01 năm 2023 
 

KẾ HOẠCH 
Triển khai Chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván  

 Bạch hầu giảm liều (Td) trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2023 
 

Thực hiện Kế hoạch số 423/KH-UBND ngày 29/12/2022 của ủy ban nhân dân 
(UBND) tỉnh Lào Cai về việc “Triển khai chiến dịch tiêm bổ  sung vắc  xin  Uốn ván  

-  Bạch hầu giảm liều (Td) cho trẻ 08 tuổi/học lớp 3 năm học 2022-2023 trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai”. UBND thành phố xây dựng kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm bổ 

sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) cho trẻ sinh năm 2014 và học sinh 
lớp 3 năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố Lào Cai, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 
1. Mục tiêu chung: Tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh Uốn ván và Bạch hầu cho 

trẻ em nhằm chủ động phòng ngừa dịch bệnh, giảm tỷ lệ tử vong do bệnh Uốn ván 

và Bạch hầu trên địa bàn thành phố Lào Cai. 
2. Mục tiêu cụ thể 

- Trên 95% trẻ sinh năm 2014 tại cộng đồng và trẻ đang học lớp 3 năm học 
2022-2023 thuộc 17 xã, phường trên địa bàn thành phố được tiêm bổ sung 01 mũi 

vắc xin phòng bệnh Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td). 
- Đảm bảo an toàn tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và các quy định 
của Bộ Y tế về tiêm chủng. 

II. THỜI GIAN, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG 
1. Thời gian, Phạm vi triển khai 

- Thời gian tiêm: Từ ngày 07/02 - 15/02/2023 
- Phạm vi: Triển khai đồng loạt tại 17/17 xã, phường trên địa bàn thành phố. 
* Lưu ý: Với các xã, phường có tỷ lệ tiêm chủng sau chiến dịch đạt thấp, tiếp 

tục tổ chức rà soát đối tượng, tổ chức tiêm vét xong trước ngày 20/02/2023, đảm bảo 
hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

2. Đối tượng 
- Trẻ đi học: Học sinh đang học lớp 3 năm học 2022-2023, không kể lứa tuổi. 

- Trẻ không đi học (tại cộng đồng): Trẻ sinh từ 01/01/2014 đến 31/12/2014. 
* Lưu ý:Không tiêm vắc  xin Uốn ván  - Bạch hầu giảm liều (Td) cho trẻ đã 

tiêm vắc xin có chứa thành phần uốn ván hoặc bạch hầu trong thời gian 01 tháng 
trước ngày triển khai chiến dịch. 

- Dự kiến đối tượng trên địa bàn thành phố: 3.161 trẻ, tính đến tháng 31/01/2023. 
(có biểu kèm theo) 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG 
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1. Điều tra, lập danh sách đối tượng 
1.1. Phương thức điều tra: Thực hiện điều tra tất cả trẻ học lớp 3 năm học 

2022-2023 tại các trường tiểu học và trẻ sinh từ ngày 01/01/2014 đến 31/12/2014 tại 
cộng đồng đang có mặt trên địa bàn thành phố trong thời gian triển khai. 

1.2. Thời gian hoàn thành điều tra: Trước ngày 31/01/2023. 
1.3. Nhân lực thực hiện 

- Đầu mối thực hiện: Trạm Y tế xã, phường. 
- Đơn vị phối hợp: Các trường Tiểu học, Y tế thôn bản, cộng tác viên dân số, tổ 

trưởng tổ dân phố/ trưởng thôn, nếu cần thiết có thể huy động sự hỗ trợ của công an, 

cán bộ quản lý tạm trú để điều tra và lập danh sách trẻ, tránh bỏ sót trẻ trong đối 
tượng. 

1.4. Nội dung thực hiện 

- Điều tra trong trường học: Trạm Y tế xã, phường phối hợp, trao đổi với Ban 

Giám hiệu các trường tiểu học lập danh sách theo lớp đối với trẻ đang học lớp 3, năm 
học 2022-2023 (không kể lứa tuổi), đề nghị nhà trường bố trí giáo viên, cán bộ thống 

kê, đăng ký đầy đủ học sinh trong độ tuổi tại lớp học (tại phụ lục 1 và hướng dẫn 
kèm theo). 

- Điều tra tại cộng đồng: Trạm Y tế xã, phường phối hợp với Y tế thôn bản, 
cộng tác viên dân số, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn rà soát nhóm trẻ 09 tuổi 

không đi học tại cộng đồng (đối tượng là  trẻ  sinh  từ  01/01/2014 đến 31/12/2014 
đang có mặt tại xã, phường). Danh sách bao gồm cả đối tượng vãng lai, lưu ý những 
trẻ chưa được quản lý tại các thôn vùng cao và nơi có biến động dân cư (tại phụ lục 

2 và hướng dẫn kèm theo). 
2. Truyền thông 

Truyền thông trực tiếp thực hiện trước và trong thời gian triển khai tiêm chủng 
kết hợp với điều tra đối tượng. 

- Tuyến thành phố: Thực hiện truyền thông trên các phương tiện thông tin đại 
chúng; hệ thống loa truyền thanh của thành phố, xe truyền thông lưu động… để người 

dân biết sự cần thiết của việc tiêm chủng vắc xin Td và chủ động đưa con em đi tiêm 
chủng; hướng dẫn gia đình cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi tham gia buổi tiêm 

chủng. 
- Tuyến xã, phường: Thông báo hàng ngày trên  hệ thống truyền thanh tại xã, 

phường về đối tượng, thời gian, địa điểm tổ chức các buổi tiêm chủng. 
- Tại các trường tiểu học: Trạm Y tế xã, phường phối hợp với nhà trường thực 

hiện truyền thông trực tiếp cho các bậc phụ huynh và học sinh về sự cần thiết tiêm 
chủng vắc xin Td, gửi giấy mời cho phụ huynh học sinh thông báo thời gian, địa 
điểm tiêm chủng. 

3. Tiếp nhận vận chuyển cung ứng vắc xin, vật tư 
- Trung tâm Y tế thành phố tiếp nhận vắc xin từ kho Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật tỉnh về kho của Trung tâm Y tế và bảo quản. Thực hiện phân bổ, vận chuyển, cấp 
vắc xin, vật tư chậm nhất trước 01 ngày trước khi các xã, phường triển khai chiến dịch. 
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- Trạm Y tế các xã, phường chủ động liên hệ đầu mối quản lý vắc xin của Trung 
tâm Y tế để tiếp nhận vắc xin, thực hiện bảo quản vắc xin theo đúng quy định. 

- Bảo quản vắc xin: Việc quản lý, bảo quản vắc xin đảm bảo đúng theo quy định 
tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Thông tư số 34/2018/TT-BYT 

ngày 16/11/2018. 
4. Tổ chức tiêm chủng 
4.1. Hình thức triển khai 

* Tổ chức triển khai theo hình thức chiến dịch tiêm chủng bổ sung: 
- Trạm Y tế xã, phường, phối hợp chặt chẽ với các trường tiểu học để bố trí các 

điểm tiêm chủng phù hợp, tổ chức triển khai tiêm vắc xin Uốn ván – Bạch hầu (Td) 
cho các đối tượng là học sinh lớp 3, năm học 2022-2023; chủ động bố trí địa điểm 

phù hợp để tổ chức tiêm chủng cho đối tượng đang sinh hoạt tại cộng đồng là trẻ sinh 
năm 2014 (từ 01/01/2014-31/12/2014) không đi học và tổ chức tiêm vét cho những 

trẻ bị sót hoặc vì lý do nào đó chưa được tiêm trong chiến dịch. 
- Lưu ý: Không tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin Uốn ván – Bạch hầu (Td) 

cùng đợt với tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ 9 tuổi tại xã, phường. 
4.2. Tổ chức buổi tiêm chủng 

- Trạm Y tế các xã, phường chuẩn bị đầy đủ điều kiện theo quy định để tổ chức 
buổi tiêm chủng đảm bảo an toàn, phối hợp  chặt  chẽ với các trường tiểu học để bố 

trí các điểm tiêm chủng phù hợp, 
- Phân công nhân lực tại điểm tiêm và phương án hỗ trợ, đặc biệt là tăng cường 

cán bộ y tế khám sàng lọc và cấp cứu lưu động tại các điểm tiêm chủng. 

- Đối với điểm tiêm chủng tại trường học: Bố  trí  một phòng tiêm riêng biệt, tổ 
chức tiêm cuốn chiếu từng lớp, lần lượt cho từng trẻ. Cần có sự tham gia của thầy, 

cô giáo tại điểm tiêm chủng. Tránh phản ứng lan truyền và có kế hoạch xử trí kịp 
thời không để ảnh hưởng tới tâm lý học sinh, phụ huynh. 

- Điểm tiêm tại Trạm Y tế: Có thể kết hợp tiêm vét hoặc trong tiêm chủng 
thường xuyên nếu số lượng không nhiều hoặc có đủ cán bộ y tế. 

- Điểm tiêm ngoài trạm: Đối với điểm tiêm tại các thôn vùng cao, cần phối hợp 
với y tế thôn bản, trưởng thôn chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức tiêm chủng 

đảm bảo an toàn. 
- Bố trí, thực hiện, thực hành tiêm chủng đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 

- Khuyến cáo gia đình cho trẻ ăn uống đầy đủ trước  khi tham gia  buổi  tiêm 
chủng.  

4.3. Số buổi tiêm và số đối tượng trong một buổi tiêm : Số buổi tiêm chủng tại 

mỗi điểm tiêm phụ thuộc vào số đối tượng trên địa bàn. Nếu điểm tiêm chỉ triển khai 
tiêm một loại vắc xin (Td) trong một buổi thì số lượng không quá 100 trẻ/bàn 

tiêm/buổi tiêm chủng hoặc không quá 50 trẻ/bàn tiêm/buổi tiêm chủng nếu triển khai 
tiêm cùng các vắc xin khác. 

4.4. Đảm bảo an toàn tiêm chủng 

- Quy trình tổ chức buổi tiêm chủng thực hiện theo đúng  quy định  tại  Nghị 
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định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số 
34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 quy định chi tiết  một  số  điều  của Nghị định số 

104/2018/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng. 
- 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. 
- Bố trí các đội cấp cứu lưu động tại các điểm tiêm chủng để xử lý kịp thời các 

trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng (nếu có). Hoạt động đội cấp cứu được duy 

trì trong suốt thời gian triển khai các đợt tiêm chủng. Trong trường hợp phản ứng 
nặng sau tiêm chủng phải bố trí phương tiện, nhân lực, trang thiết bị hỗ trợ các điểm 

tiêm kịp thời. 
- Thực hiện nghiêm túc hoạt động khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm chủng theo 

Quyết định số 2470/QĐ-BYT ngày 14/06/2019 của Bộ Y tế về việc hướng  dẫn khám 
sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em. 

- Phòng chống sốc: Trang bị, nhân lực tại chỗ và hỗ trợ của Bệnh viện đa khoa 
thành phố, theo dõi, xử trí kịp thời các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng (nếu có). 

- Đảm bảo vắc xin luôn được bảo quản an toàn, không lấy sẵn vắc xin vào bơm 
kim tiêm khi chưa có trẻ đến tiêm chủng. 

- Thực hiện thu gom và xử lý rác thải y tế phát sinh tại điểm tiêm chủng theo 
quy định của Bộ Y tế. 

4.5. Rà soát và tiêm vét 

- Trong buổi tiêm: Phối hợp với lực lượng phối hợp tham gia hỗ trợ điểm tiêm 
để thông báo và vận động cha mẹ đưa trẻ đến tiêm chủng. Bổ sung thêm vào danh 

sách các trẻ vãng lai và thống kê riêng theo mẫu ghi chép và báo cáo. 
- Vào cuối mỗi buổi tiêm: Đánh dấu và xác định các trẻ chưa tiêm trong danh 

sách đã đăng ký ban đầu cũng như trẻ vãng lai mới phát hiện. Kịp thời thông báo cho 
gia đình đưa trẻ đến tiêm chủng. 

- Cuối đợt: Tổng hợp số lượng trẻ chưa được tiêm, phối hợp với trường học, 
thôn/ tổ dân phố thông báo lại thời gian, địa điểm tổ chức tiêm vét và huy động trẻ 

ra tiêm. 
5. Kiểm tra, giám sát 

- Trung tâm Y tế  chủ động xây dựng kế  hoạch và phân công cán bộ giám sát 
tại các điểm tiêm để đảm bảo mục tiêu chiến dịch. 

- Thực hiện các nội dung kiểm tra, giám sát trước, trong và sau tiêm theo đúng 
quy định: 

+ Kiểm tra, giám sát trước chiến dịch: Giám sát công tác chuẩn bị chiến dịch 

bao gồm điều tra đối tượng, lập kế hoạch tổ chức điểm tiêm chủng, dự trù vắc xin 
vật tư tiêm chủng, phân công nhân lực, phương tiện, trang thiết bị vật tư xử trí cấp 

cứu phản ứng sau tiêm chủng (nếu có). 
+ Kiểm tra, giám sát trong chiến dịch: Giám sát công tác tổ chức buổi tiêm 
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chủng và đảm bảo an toàn tiêm chủng (khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm). 
+ Kiểm tra, giám sát sau chiến dịch: Đánh giá tỷ lệ tiêm chủng, rà soát đối tượng 

tiêm vét, ghi chép, thống kê báo cáo. 
6. Báo cáo 

- Trạm Y tế các xã, phường: Thống kê báo cáo kết quả tiêm chủng hàng ngày,  
tổng hợp báo cáo kết quả chiến dịch sau 3 ngày kết thúc, báo cáo tình hình các phản 

ứng sau tiêm chủng về Trung tâm Y tế (theo phụ lục 3). 
- Trung tâm Y tế: Tổng hợp báo cáo từ các xã, phường gửi về Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh trong 7 ngày sau khi kết thúc đợt chiến dịch (theo phụ lục 4). 

IV. KINH PHÍ 
Ngân sách Trung ương, địa phương theo phân cấp quản lý.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Văn phòng HĐND&UBND thành phố 

Tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo tổ chức 
triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin (Td). Thực hiện giám sát, kiểm tra các 

hoạt động chiến dịch. 
2. Trung tâm Y tế 

- Lập dự toán kinh phí gửi phòng Tài chính - Kế hoạch  để đảm bảo các hoạt 
động triển khai chiến dịch. 

- Tiếp nhận, bảo quản, phân bổ và cấp phát vắc xin, vật tư cho các xã, phường.  
- Chỉ đạo Trạm Y tế tham mưu UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch triển 

khai chiến dịch tiêm vắc xin (Td) tại địa phương. 

- Lập lịch tiêm cụ thể và tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai tiêm chủng 
tại các điểm tiêm. 

- Cung cấp nội dung tuyên truyền, mẫu danh sách điều tra, biểu mẫu báo cáo… 
cho các đơn vị. 

- Giám sát, hỗ trợ hoạt động tổ chức triển khai tiêm chủng tại các xã, phường. 
- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện báo cáo UBND khi kết thúc chiến dịch, 

hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán theo quy định. 
3. Bệnh viện Đa khoa thành phố 

- Thành lập các tổ cấp cứu lưu động, thông báo cho Trung tâm Y tế, Trạm Y tế 
các xã, phường: Danh sách, số điện thoại, khu vực phụ trách của các tổ cấp cứu lưu 

động. Tổ cấp cứu cần duy trong suốt thời gian thực hiện chiến dịch.  
  - Chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, phương tiện, thuốc và  trang  thiết bị để kịp 

thời xử trí khi có tình huống cấp cứu. 
4. Phòng Giáo dục và Đào tạo 
- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế trong công tác tuyên truyền tại các nhà 

trường và cộng đồng về việc tiêm bổ sung vắc xin (Td). 
- Chỉ đạo các trường tiểu học phối hợp với Trạm Y tế trong việc điều tra, rà 

soát, lập danh sách đối tượng là học sinh và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất 
để tổ chức tiêm chủng tại trường học. 
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5. Phòng Tài chính - Kế hoạch : Thẩm định dự toán, tham mưu UBND thành 
phố cấp kinh phí cho các đơn vị tổ chức triển khai chiến dịch. 

6. Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông: Phối hợp Trung tâm Y tế 
và các cơ quan liên quan đẩy mạnh các hoạt động truyền thông sâu rộng về lợi ích 

tiêm vắc xin Td, lịch tiêm chủng, địa điểm tiêm. 
7. Đề nghị Ủy ban MTTQVN và các Đoàn thể thành phố: Chỉ đạo các đơn 

vị, các hội trực thuộc tích cực phối hợp trong tuyên truyền ý nghĩa và lợi ích của việc 
tiêm bổ sung vắc xin Td, vận động các đối tượng tham gia tiêm chủng theo kế hoạch. 

8. UBND các xã, phường 

- Căn cứ điều kiện thực tế xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện 
hiệu quả. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động người dân đưa 
con tham gia tiêm chủng; chỉ đạo trạm y tế tổ chức điều tra, lập danh sách đối tượng 

tiêm bổ sung, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của tiêm vắc 
xin Td tại cơ sở bảo đảm rộng khắp, hiệu quả 

- Chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp với trường học, các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy 
đủ các điều kiện tổ chức tiêm chủng đảm bảo an toàn. Nhập danh sách đối tượng trẻ 

sinh năm 2014 và trẻ học lớp 3 năm học 2022-2023, thông tin tất cả các mũi tiêm 
vắc xin Td lên hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia. 

- Tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo hàng ngày và khi kết thúc chiến dịch về 
UBND thành phố (qua Trung tâm Y tế) theo kế hoạch. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch 

hầu giảm liều (Td) cho trẻ sinh năm 2014 và học sinh lớp 3 năm học 2022-2023 trên 
địa bàn thành phố Lào Cai năm 2023. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, 

UBND các xã, phường căn cứ triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Thành ủy, HĐND thành phố; 
- Sở Y tế; 
- TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 
- Ban Chỉ đạo CSSKND thành phố; 
- MTTQVN Tp và các Đoàn thể TP; 

- Các phòng chuyên môn TP; 
- TTYT, BVĐK thành phố; 
- UBND các xã, phường; 
- Lưu: VT(TTYT). 

    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

           KT. CHỦ TỊCH 

            PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
           Ngô Vũ Quốc 
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DANH SÁCH DỰ KIẾN ĐỐI TƯỢNG TIÊM 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 

 

TT Xã, phường Số trẻ 07 tuổi Vùng khó khăn Vùng khác 

1 Phường Cốc Lếu 562 0 562 

2 Phường Kim Tân 485 0 485 

3 Phường Cốc San 99 0 99 

4 Phường Lào Cai 269 0 269 

5 Phường Duyên Hải 60 0 60 

6 Xã Vạn Hoà 72 0 72 

7 Phường Bắc Cường 373 0 373 

8 Xã Đồng Tuyển 51 0 51 

9 Xã Cam Đường 103 0 103 

10 Phường Nam Cường 124 0 124 

11 Xã Hợp Thành 84 0 84 

12 Xã Tả Phời 144 0 144 

13 Xã Thống Nhất  156 0 156 

14 Phường Xuân Tăng 126 0 126 

15 Phường Pom Hán 132 0 132 

16 Phường Bắc Lệnh 229 0 229 

17 Phường Bình Minh 92 0 92 

 Tổng 3.161 0 3.161 
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