
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       

Số: 65/KH-UBND TP. Nam Định, ngày 21 tháng 6 năm 2021 
 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt II năm 2021 

 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

- Nghị Quyết số 21/2021/NQ-CP ngày 26/02/2021 về việc mua và sử dụng 

vắc xin phòng Covid-19 của Chính phủ; 

- Quyết định số 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 của Bộ Y tế về việc Ban 

hành hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin Covid-19; 

- Quyết định số 1624/QĐ-BYT ngày 18/3/2021 của Bộ Y tế về việc hướng 

dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 của 

AstraZeneca; 

- Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 của Bộ Y tế về việc Phê 

duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022; 

- Quyết định của Bộ Y tế số 2684/QĐ-BYT ngày 31/5/2021 về việc điều 

chỉnh phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 3; Quyết định số 2748/QĐ-BYT ngày 

03/6/2021 về việc phân bổ vắc xin phòng Covid-19  đợt 4; 

- Sổ tay hướng dẫn thực hành tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 

AstraZeneca do Dự án Tiêm chủng mở rộng - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương 

ban hành tháng 3/2021; 

- Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh về việc triển 

khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19  trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

- Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh về việc 

phân bổ vắc xin phòng Covid-19  đợt II năm 2021. 

- Kế hoạch 974/KH-SYT ngày 18/6/2021 của Sở Y tế Nam Định về việc tổ 

chức chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt II năm 2021. 

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu chung: Tổ chức chiến dịch tiêm chủng an toàn, hiệu quả, đảm 

bảo tiến độ cho cho các đối tượng nguy cơ cao nhằm tăng độ bao phủ tiêm chủng 

vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố Nam Định. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- 100% các trường hợp được tiêm vắc xin đều thuộc nhóm đối tượng nguy 

cơ theo quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ. 

- 100% các điểm tiêm đảm bảo các điều kiện tiêm chủng về an toàn tiêm 

chủng quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP. 
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- 100% các trường hợp tiêm vắc xin phòng Covid-19 đều được khám sàng 

lọc, tư vấn và theo dõi sau tiêm, xứ trí cấp cứu nếu có tai biến, đảm bảo an toàn 

tiêm chủng. 

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TRIỂN KHAI 

1. Đối tượng: 

Sử dụng số vắc xin phòng Covid-19 được phân bổ đợt II năm 2021 để triển 

khai tiêm mũi 1 cho các đối tượng nguy cơ thuộc các nhóm quy định tại Nghị 

quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ (Có danh sách phân bổ kèm theo) 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố quyết định những 

trường hợp tiêm tại địa phương theo số lượng vắc xin được phân bổ. 

2. Địa điểm tiêm chủng: Tại các cơ sở tiêm chủng trong hệ thống tiêm 

chủng mở rộng tại thành phố; Trạm Y tế tuyến xã, phường do Trung tâm Y tế 

thành phố quyết định. 

3. Thời gian: Từ ngày 21/6/2021 đến 30/6/2021 (Lịch tiêm chủng tại Phụ 

lục đính kèm). 

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Công tác tổ chức 

1.1. Tiếp nhận, bảo quản, phân phối vắc xin, vật tư tiêm chủng 

- Trung tâm Y tế thành phố là đầu mối tiếp nhận, bảo quản, phân phối vắc 

xin, vật tư tiêm chủng cho các điểm tiêm từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

- Việc vận chuyển, bảo quản vắc xin phải được thực hiện bởi cán bộ được 

đào tạo hướng dẫn bảo quản vắc xin. Trong quá trình vận chuyển bảo quản vắc xin 

tại Trung tâm Y tế thành phố phải có thiết bị theo dõi nhiệt độ. 

- Việc vận chuyển, bảo quản và phân phối vắc xin, vật tư tiêm chủng triển 

khai theo hướng dẫn tại Quyết định 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 của Bộ Y tế 

1.2. Lập danh sách đối tượng tiêm chủng 

- Trung tâm Y tế thành phố căn cứ số liều vắc xin được phân bổ tham mưu 

UBND thành phố lựa chọn nhóm đối tượng được tiêm đợt II năm 2021 trên địa bàn 

thành phố. Phối hợp các đơn vị liên quan triển khai lập và trình UBND thành phố 

phê duyệt danh sách chi tiết các đối tượng tiêm chủng trên địa bàn. 

- Thông báo thời gian tiêm chủng cho từng nhóm đối tượng hoặc đơn vị 

được tiêm chủng. 

1.3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch sử dụng vắc xin phòng Covid-19: 

Trung tâm Y tế thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND 

thành phố ban hành kế hoạch và triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 tại 

thành phố Nam Định cho các đối tượng tiêm đã được phê duyệt. 

2. Tổ chức chiến dịch tiêm chủng 
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2.1. Cơ sở thực hiện tiêm chủng: Trung tâm Y tế thành phố tổ chức tiêm 

cho các trường hợp trên địa bàn thuộc nhóm đối tượng tại Nghị quyết 21/NQ-CP 

và theo danh sách Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố phê duyệt. 

2. 2. Tổ chức các buổi tiêm chủng 

- Các điểm tiêm được phân công tổ chức buổi tiêm chủng đảm bảo an toàn 

phòng chống dịch Covid-19, an toàn tiêm chủng theo đúng quy định tại Nghị định 

số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, Thông tư số 34/2018/TT-

BYT ngày 12/11/2018 của Bô ̣ Y tế; Hướng dẫn số 1734/BYT-DP ngày 17/3/2021 

của Bộ Y tế và Công văn số 875SYT-NVY ngày 04/6/2021 của Sở Y tế. Thực 

hành kỹ thuật tiêm chủng an toàn, đúng kỹ thuật. 

- Thực hiện đầy đủ các nội dung khám sàng lọc đối tượng theo đúng hướng 

dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 của 

AstraZeneca tại Quyết định số 1624/QĐ-BYT ngày 18/3/2021 của Bộ Y tế; lưu ý 

đối với các đối tượng cần thận trọng tiêm chủng. 

- Tư vấn đầy đủ cho đối tượng tiêm chủng về tác dụng, lợi ích của việc sử 

dụng vắc xin và giải thích những phản ứng có thể gặp sau tiêm vắc xin phòng 

Covid-19. Chỉ thực hiện tiêm vắc xin đối với các trường hợp đủ điều kiện tiêm 

chủng và đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 bằng văn bản. 

- Cấp Giấy xác nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng sau 

khi tiêm chủng. 

2.3. Theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm chủng 

- Tổ chức theo dõi, giám sát các trường hợp sau khi tiêm vắc xin Covid-19 

để phát hiện sớm các trường hợp bất thường và xử trí kịp thời theo hướng dẫn tại 

Quyết định 3886/QĐ-BYT ngày 11/5/2021 của Bộ Y tế,Công văn số 875/SYT-

NVY ngày 17/6/2021 của Sở Y tế. 

- Yêu cầu người tiêm chủng ở lại theo dõi ít nhất 30 phút sau tiêm tại điểm 

tiêm chủng và hướng dẫn gia đình hoặc đối tượng tiêm tiếp tục theo dõi sức khỏe 

trong 24 giờ sau tiêm và 7 ngày tiếp theo; liên hệ với bệnh viện hoặc các cơ sở y tế 

nếu xuất hiện các biểu hiện bất thường. 

- Phân công nhân viên y tế chịu trách nhiệm theo dõi, xử trí các trường hợp 

phản ứng sau tiêm chủng (nếu có); Đảm bảo sẵn sàng các phương tiện cấp cứu tại 

chỗ, hộp chống sốc tại mỗi bàn tiêm chủng trước khi tiêm vắc xin và tại khu vực theo 

dõi phản ứng sau tiêm chủng theo; Có sẵn phương án phân công cụ thể người hỗ trợ 

cấp cứu, đội cấp cứu lưu động, phương tiện vận chuyển bệnh nhân khi cần thiết. 

- Lưu ý việc chuẩn bị sẵn 01 Bơm tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 

1mg/1ml (rút sẵn 1ml thuốc Adrenalin 1mg/1ml vào bơm tiêm gắn sẵn kim, đậy 

kín kim tiêm bằng nắp). Khi thấy một trong các dấu hiệu của phản vệ (khó thở, vật 

vã, phù nhanh, mạch nhanh nhỏ, đau quặn bụng, ỉa chảy ...), tiêm ngay 1/2 mg 

Adrenalin tiêm bắp (ưu tiên mặt trước bắp cơ đùi), sau đó theo dõi và xử trí theo 

Hướng dẫn xử trí cấp cứu phản vệ tại Thông tư số 51/2017/TT-BYT. Kết thúc buổi 

tiêm chủng nếu không sử dụng đến cần phải hủy bỏ bơm tiêm có chứa dung dịch 

Adrenalin 1mg/1ml. 
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- Tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong và ngoài công lập khi tiếp 

nhận trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng phải tiến hành cấp cứu, điều trị và 

báo cáo ngay với Sở Y tế Nam Định. 

- Tổng hợp báo cáo theo quy định tại Điều 6 Nghị 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 

của Bộ Y tế. 

2.4. Thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải: Thực hiện theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYTBTNMT ngày 31/12/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế, công 

văn số 102/MT-YT ngày 04/03/2021 của Cục Quản lý môi trường y tế về việc 

hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. 

3. Công tác thông tin, báo cáo 

- Sử dụng hệ thống Hồ sơ sức khỏe cá nhân để cập nhật, quản lý thông tin 

các mũi tiêm và sự cố bất lợi sau tiêm của các đối tượng tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 tại địa bàn, đơn vị. 

- Báo cáo nhanh cuối buổi tiêm, hàng ngày trong thời gian tổ chức chiến 

dịch theo quy định: tổng hợp báo cáo bằng Email về cơ quan thường trực Ban chỉ 

đạo thành phố (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố) trước 17h00 hàng ngày 

(Biểu mẫu báo cáo tại Phụ lục 3 đến 8 ban hành kèm theo Sổ tay hướng dẫn thực 

hành tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca của Dự án Tiêm chủng 

mở rộng.) 

- Sau khi kết thúc chiến dịch, báo cáo bằng văn bản theo mẫu gửi về BCĐ 

thành phố (Trung tâm Kiểm sát bệnh tật thành phố) để tổng hợp báo cáo Ban chỉ 

đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và Sở Y tế Nam Định. 

4. Kiểm tra, giám sát 

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19  thành phố phân công thành viên 

phụ trách và trực tiếp đi kiểm tra, giám sát các điểm tiêm, triển khai thực hiện trước 

và trong suốt thời gian tổ chức chiến dịch. 

- Trung tâm Y tế thành phố tổ chức giám sát thường xuyên các hoạt động 

chuyên môn: Xây dựng và triển khai kế hoạch, điều tra đối tượng, tuyên truyền; 

tiếp nhận, bảo quản, phân phối vắc xin, vật tư tiêm chủng; giám sát phản ứng sau 

tiêm vắc xin,…. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế thành phố: Phối hợp với Trung tâm Y tế  thành phố trong việc 

lập danh sách đối tượng tiêm chủng, triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-

19 đợt II, kiểm tra giám sát các hoạt động tiêm chủng trên địa bàn thành phố. 

2. Trung tâm Y tế thành phố: 

- Phối hợp các đơn vị liên quan lập danh sách chi tiết các đối tượng ưu tiên 

trình UBND thành phố phê duyệt; báo cáo số lượng về Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh kèm theo Kế hoạch được phê duyệt. 
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- Tham mưu UBND thành phố phê duyệt, ban hành kế hoạch triển khai tại 

địa phương. 

- Thực hiện tiếp nhận, bảo quản, phân phối vắc xin phòng Covid-19 cho các 

cơ sở tiêm chủng đúng quy định. 

- Chỉ đạo các cơ sở tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tổ chức 

buổi tiêm chủng đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, an toàn tiêm 

chủng, đúng tiến độ. 

- Bố trí 02 đội thường trực cấp cứu lưu động, với đầy đủ trang thiết bị, 

phương tiện, thuốc cấp cứu. 

- Phối hợp với Phòng Y tế thành phố tổ chức kiểm tra giám sát việc triển 

khai thực hiện tại điểm tiêm Trung tâm Y tế thành phố. 

- Hướng dẫn điểm tiêm chủng sử dụng Hồ sơ sức khỏe cá nhân để cập nhật, 

quản lý thông tin các mũi tiêm và sự cố bất lợi sau tiêm của các đối tượng tiêm vắc 

xin phòng Covid-19 tại địa bàn, đơn vị. 

- Tổng hợp kết quả thực tiêm chủng và báo cáo theo quy định. 

3. Các điểm tiêm chủng tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 

- Tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19  trong quá trình 

tổ chức tiêm chủng (đảm bảo nguyên tắc 5K). 

- Tổ chức buổi tiêm hiệu quả, an toàn đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về cơ sở 

vật chất, nhân lực, trang thiết bị, bảo quản vắc xin,... theo quy định của Chính phủ 

và hướng dẫn của Bộ Y tế. Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các nội dung khám sàng lọc 

tiêm vắc xin phòng Covid-19; lưu ý đối với các đối tượng cần thận trọng tiêm 

chủng. Thực hành tiêm chủng an toàn, đúng kỹ thuật. 

- Thực hiện nghiêm túc việc giám sát thường quy và giám sát chủ động sự 

cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo quy định và thông qua hệ thống 

Hồ sơ sức khỏe điện tử. 

- Thực hiện xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin Covid-19 theo hướng 

dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế. 

- Đảm bảo thực hiện tốt công tác sàng lọc, phân luồng, khai báo y tế và thực 

hiện các biên pháp phòng, chống dịch. 

- Tăng cường công tác truyền thông bằng nhiều hình thức cung cấp thông tin 

vắc xin, đối tượng tiêm, lợi ích, hiệu quả phòng dịch, kế hoạch tiêm và các phản 

ứng sau tiêm cho các đối tượng tiêm vắc xin và người dân trên địa bàn 

- Cấp giấy chứng nhận đã tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho những 

người được tiêm chủng. Lưu ý: danh sách những người được cấp chứng nhận phải 

được lưu lại tại điểm tiêm chủng đồng thời báo cáo với ban chỉ đạo các cấp (kèm 

theo số lượng và danh sách cụ thể). Trên tất cả các phiếu, cán bộ ký xác nhận phải 

ký bằng bút mực xanh, đóng dấu, ghi rõ chức danh. Người ký xác nhận phải chịu 

trách nhiệm trước pháp luật nếu cấp giấy xác nhận cho người không tiêm chủng 

vắc xin phòng Covid-19. 
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 Trên đây là kế hoạch triển khai tiêm vắc xin Covid-19  đợt II trên địa bàn 

thành phố Nam Định. Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, nếu có 

vướng mắc liên hệ về UBND thành phố (Đ/c Nguyễn Văn Mùi: Trưởng phòng Y tế 

thành phố, số điện thoại: 0943320281; Đ/c Trần Thái Hà: Trưởng khoa Kiểm soát 

bệnh tật - HIV - Trung tâm Y tế thành phố, số điện thoại 0912525412) để được giải 

đáp và hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế Nam Định; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Thường trực: Thành ủy, HĐND TP; 

- Lãnh đạo UBND TP; 

- BCĐ phòng, chống Covid-19 TP; 

- Lưu: VT, Website TP, VX. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Như  
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Phụ lục: 

DANH SÁCH PHÂN BỔ CÁC ĐƠN VỊ  TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

(Kèm kế hoạch 65/KH-UBND ngày 21/6/2021 của UBND thành phố Nam Định) 

 

TT Ngày tiêm Đơn vị 
Số 

lượng 
Địa điểm 

1 22/6/3021 

Sáng Chi cục thuế 40 TTYT TP 

Chiều Chi cục thuế 40 TTYT TP 

2 23/6/2021 

Sáng Công ty CP DL VT Trường Sơn 80 TTYT TP 

Chiều Ban quản lý chợ 30 TTYT TP 

3 24/6/2021 

Sáng Ban chỉ đạo phường, xã 40 TTYT TP 

Chiều Ban chỉ đạo phường,xã 30 TTYT TP 

Chiều Viện kiểm sát nhân dân TP Nam Định 20 TTYT TP 

4 26/6/2021 

Sáng 
Giáo viên các trường mầm non, tiểu học, 

THCS 
80 TTYT TP 

Chiều 
Giáo viên các trường mầm non, tiểu học, 

THCS 
80 TTYT TP 

5 27/6/2021 

Sáng 
Giáo viên các trường mầm non, tiểu học, 

THCS 
80 TTYT TP 

Chiều 
Giáo viên các trường mầm non, tiểu học, 

THCS 
80 TTYT TP 

Tổng 600 
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