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KẾ HOẠCH 

Tiêm bổ sung vắc xin uốn ván – bạch hầu giảm liều (Td) 

trên địa bàn huyện Anh Sơn năm 2022 
 

Thực hiện Kế hoạch số 3201/KH-SYT ngày 10/08/2022 của Sở Y tế Nghệ 

An về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu 

giảm liều (Td) cho trẻ 07 tuổi vùng nguy cơ cao tỉnh Nghệ An năm 2022. Ủy ban 

nhân dân huyện Anh Sơn triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - 

Bạch hầu giảm liều (Td) cho trẻ 07 tuổi năm 2022 như sau: 

 I. MỤC TIÊU 

 1. Mục tiêu chung 

 Tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh bạch hầu, uốn ván trong cộng đồng nhằm 

chủ động phòng ngừa dịch bệnh, giảm tỷ lệ tử vong do bệnh bạch hầu, uốn ván tại 

huyện Anh Sơn. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Đạt tỷ lệ ≥ 95% trẻ đủ 7 tuổi tại cộng đồng và trẻ học lớp 2 thuộc các địa 

phương được tiêm bổ sung 01 mũi vắc xin Uốn ván- Bạch hầu giảm liều (Td). 

- 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. 

 II. THỜI GIAN VÀ ĐỐI TƯỢNG TRIỂN KHAI 

 1. Thời gian: Ngày 26-27/09/2022. 

 2. Đối tượng 

 - Tất cả trẻ học lớp 2 trong trường học và trẻ 7 tuổi không đi học tại cộng đồng 

sẽ được tiêm 01 mũi vắc xin Td. Ngoại trừ các trường hợp trẻ đã tiêm vắc xin có chứa 

thành phần uốn ván hoặc bạch hầu trong thời gian 01 tháng trước khi triển khai. 

 III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

 1. Điều tra, lập danh sách đối tượng 

 - Đối tượng tiêm bổ sung vắc xin Bạch hầu - Uốn ván là tất cả trẻ học lớp 02 

trong trường học và trẻ 7 tuổi không đi học đang có mặt tại địa phương. 

 + Điều tra trong trường học: Lập danh sách theo lớp đối với trẻ từ 7 tuổi học 

tại trường cấp 1. Cần trao đổi với Ban giám hiệu nhà trường về kế hoạch phối hợp 

triển khai với Trạm y tế, đề nghị nhà trường bố trí giáo viên, cán bộ y tế học đường 

(nếu có) thống kê, đăng ký đầy đủ học sinh trong độ tuổi theo lớp. 
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 + Điều tra tại cộng đồng: Trẻ 7 tuổi tại cộng đồng không đi học theo thôn, 

bản, tổ dân phố với sự hỗ trợ của Y tế thôn, bản, tổ dân phố và các trưởng thôn, 

bản, tổ dân phố trên địa bàn. Danh sách bao gồm cả đối tượng vãng lai, lưu ý 

những trẻ chưa được quản lý tại vùng sâu, vùng xa, vùng giáp ranh và nơi có biến 

động dân cư. 

 - Thời gian hoàn thành: Trước ngày 25/9/2022. 

 Lưu ý: KHÔNG tiêm vắc xin Td cho những đối tượng đã được tiêm vắc xin 

có chứa thành phần uốn ván hoặc bạch hầu trong vòng 1 tháng trước ngày tiêm.  

 2. Cung ứng vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn 

 - Trung tâm Y tế huyện tiếp nhận vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn từ kho 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, bảo quản, phân phối và cấp phát tới các xã, thị trấn. 

 - Thời hạn hoàn thành vận chuyển vắc xin tới các xã, thị trấn là trước thời 

điểm triển khai của xã, thị trấn từ 1- 3 ngày đối với các xã xa, hoặc ngay trước buổi 

tiêm đối với các xã gần. 

 3. Tổ chức tiêm chủng 

 3.1. Hình thức triển khai: Tổ chức chiến dịch tiêm chủng bổ sung đồng loạt 

tại các nhà trường hoặc các cơ sở y tế… trong một hoặc nhiều đợt theo cụm xã, thị 

trấn tùy vào điều kiện của từng địa phương. Thực hiện tiêm vét cho những trẻ bị 

sót ngay cuối mỗi đợt hoặc trong tiêm chủng thường xuyên. 

 3.2. Tổ chức buổi tiêm chủng. 

 a) Số buổi tiêm chủng tại mỗi điểm tiêm phụ thuộc vào số đối tượng trên địa 

bàn, không quá 100 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm. 

 b) Không tổ chức buổi tiêm chủng cùng đợt với tiêm vắc xin COVID-19 cho 

trẻ 7 tuổi tại địa phương, khoảng cách giữa mũi tiêm vắc xin Td và vắc xin 

COVID-19 ít nhất là 14 ngày. 

 c) Tổ chức buổi tiêm chủng theo đúng quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-

CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số 12/2014/TT-BYT, ngày 20/3/2014 

của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng. 

 d) Rà soát và tiêm vét 

 Những trẻ thuộc diện đối tượng đã được đăng ký hoặc chưa được đăng ký có 

mặt tại địa bàn ở thời điểm triển khai cần được tiêm vét. Tiêm vét là hoạt động bắt 

buộc để hạn chế số trẻ bị bỏ sót cần thực hiện các nội dung sau: 

 - Trong buổi tiêm: Phối hợp với các cộng tác viên cơ sở 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 
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trên loa truyền thanh hoặc tìm cách thông báo cho gia đình những trẻ chưa được 

tiêm để đưa trẻ đến. 

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

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

hệ với các hộ gia đình thông báo lại địa điểm và thời gian tiêm vét và huy động trẻ 

đối tượng ra tiêm. 

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

chủng thường xuyên trong tháng. 

 4. Truyền thông 

 - Tuyến huyện: Thực hiện truyền thông trên các phương tiện truyền thông 

đại chúng như Đài phát thanh, truyền hình, đài truyền thanh, báo chí…để người 

dân biết và chủ động đưa con em đi tiêm chủng. 

 - Các xã, thị trấn: Thông báo hàng ngày trên loa, đài về đối tượng, thời gian, 

địa điểm tổ chức buổi tiêm chủng. 

 - Hình thức thực hiện: Truyền thông thực hiện trước và trong thời gian triển 

khai kế hoạch. 

 5. Theo dõi, giám sát và báo cáo 

 - Trung tâm y tế huyện chủ động cử các đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động 

trước, trong và sau khi triển khai kế hoạch. Cán bộ giám sát có trách nhiệm theo 

dõi giám sát và hỗ trợ cơ sở tiêm chủng thực hiện đúng các quy định của Bộ Y tế, 

đảm bảo chất lượng và an toàn tiêm chủng. 

 - Thực hiện báo cáo kết quả tiêm vắc xin hàng ngày trong thời gian tổ chức  

kế hoạch và báo cáo tổng hợp trong vòng 3 ngày sau khi kết thúc chiến dịch. 

- Trung tâm Y tế tổng hợp và gửi báo cáo kết quả tiêm bổ sung 01 mũi vắc 

xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) trên địa bàn toàn huyện theo qui định. 

 6. Kinh phí thực hiện  

 6.1. Kinh phí mua vắc xin, vật tư tiêm chủng 

 Chương trình TCMR sẽ phân bổ vắc xin uốn ván – bạch hầu giảm liều (Td) 

cho tỉnh để triển khai chiến dịch tiêm chủng bổ sung năm 2022. 

 6.2. Kinh phí cho các hoạt động triển khai kế hoạch tại địa phương 

 Kinh phí cho các hoạt động điều tra và lập danh sách đối tượng, in sao biểu 

mẫu, truyền thông vận động cộng đồng, công thực hiện mũi tiêm, giám sát trước và 

trong khi triển khai... do địa phương hỗ trợ. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

 1. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện 

 - Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai và chịu trách 

nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện 
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và báo cáo theo quy định. Chủ động phân công kiểm tra, giám sát hoạt động trước, 

trong và sau khi triển khai. 

 Cử cán bộ theo dõi, giám sát và hỗ trợ cơ sở tiêm chủng thực hiện đúng các 

quy định của Bộ Y tế, đảm bảo chất lượng và an toàn tiêm chủng. 

 - Chỉ đạo trạm Y tế các xã, thị trấn chịu trách nhiệm rà soát đối tượng, lập kế 

hoạch và triển khai thực hiện đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo an toàn trong 

tiêm chủng; báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

 - Chỉ đạo các Trạm y tế chuẩn bị phương án sẵn sàng cấp cứu, xử trí kịp thời 

các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng. 

 - Thành lập các đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ nhân lực, trang thiết 

bị, thuốc men để thực hiện cấp cứu, xử trí các phản ứng nặng xảy ra nếu có. Giám 

sát, báo cáo phản ứng sau tiêm trong thời gian chiến dịch, thực hiện báo cáo nhanh 

các trường hợp phản ứng nặng, cụm phản ứng sau tiêm chủng. 

 2. Phòng Giáo dục và đào tạo 

 - Chỉ đạo các trường học liên quan trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với ngành 

Y tế địa phương trong việc xây dựng Kế hoạch, rà soát, lập danh sách đối tượng và 

bố trí nhân lực hỗ trợ, địa điểm triển khai thực hiện chiến dịch tiêm chủng bổ sung 

01 mũi vắc xin Uốn ván- Bạch hầu giảm liều (Td) trên địa bàn. 

 - Phối hợp với ngành Y tế thông báo cho các bậc cha mẹ hoặc người giám 

hộ về Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng, loại vắc xin trẻ được tiêm, địa 

điểm tiêm, thời gian tiêm và hướng dẫn theo dõi các phản ứng sau tiêm chủng để 

cùng phối hợp. 

 - Phối hợp với ngành Y tế trong công tác tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của 

chiến dịch tiêm chủng cho trẻ, cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ tham gia chiến 

dịch; phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi triển khai chiến 

dịch. 

 3. Phòng Văn hóa – Thông tin 

 - Chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống truyền thông cơ sở thực hiện tuyên truyền, 

phổ biến việc triển khai Kế hoạch tiêm bổ sung 01 mũi vắc xin Uốn ván- Bạch hầu 

giảm liều (Td) trên địa bàn huyện Anh Sơn. 

 - Tăng thời lượng phát sóng, tin bài tuyên truyền về chiến dịch: trong đó tập 

trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, lợi ích, tính an toàn, đối tượng thuộc diện 

tiêm, thời gian, địa điểm triển khai chiến dịch sâu rộng đến đông đảo các tầng lớp 

nhân dân trong huyện. 

 4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 - Xây dựng Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng bổ sung 01 mũi vắc 

xin Uốn ván- Bạch hầu giảm liều (Td) cho trẻ 7 tuổi trên địa bàn. 
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 - Chỉ đạo các đơn vị liên quan trên địa bàn tổ chức thực hiện chiến dịch theo 

kế hoạch. 

 - Huy động các ban, ngành, đoàn thể tham gia công tác tuyên truyền, vận 

động và tham gia chiến dịch tiêm chủng vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều 

(Td) cho trẻ bằng nhiều hình thức phù hợp. Bố trí cán bộ thực hiện tư vấn, truyền 

thông trực tiếp cho đối tượng tiêm chủng để tích cực tham gia tiêm chủng khi đến 

lượt và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. 

 Trên đây là Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng bổ sung 01 mũi vắc 

xin Uốn ván- Bạch hầu giảm liều (Td) cho trẻ 7 tuổi trên địa bàn huyện Anh Sơn 

năm 2022. Yêu cầu các phòng, các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế (b/c); 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, các đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Bùi Thị Phượng 
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