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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ba Đình, ngày 15 tháng 06 năm 2022

KẾ HOẠCH
Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)
Thực hiện Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 03/6/2022 của UBND thành
phố Hà Nội về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2
(mũi 4), UBND quận xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể như sau:
1. Mục tiêu chung
Củng cố, tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19 cho người từ 50 tuổi
trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến để nặng;
người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19: cán
bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân. Trong trường hợp bố trí được nguồn vắc xin
có thể mở rộng đối tượng theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội.
2. Mục tiêu cụ thể
- Trên 95% các đối tượng thuộc diện cần tiêm mũi nhắc lại lần 2 vắc xin
phòng COVID-19 được tiêm nhắc lại.
- Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
1. Nguyên tắc
- Huy động sự vào cuộc của tất cả các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các tổ
chức chính trị xã hội, các Ban, ngành, đoàn thể… trong đó nòng cốt là lực lượng y
tế cơ sở cùng các cơ sở y tế trong và ngoài công lập đóng trên địa bàn tham gia
chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
- Tổ chức triển khai tiêm chủng ngay sau khi tiếp nhận vắc xin đảm bảo
đúng tiến độ yêu cầu.
- Đảm bảo tỷ lệ bao phủ cao, an toàn, hiệu quả.
2. Thời gian: Từ tháng 6/2022.
3. Đối tượng triển khai
- Người từ 50 tuổi trở lên;
- Người từ 18 tuổi trở lên thuộc một trong 2 nhóm sau:
+ Có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng.
+ Thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19: Cán bộ y tế, cán bộ
tuyến đầu, công nhân.
- Các đối tượng khác theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Sở Y tế.
4. Phạm vi triển khai
Triển khai trên toàn địa bàn quận Ba Đình.
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5. Loại vắc xin
Vắc xin sử dụng để tiêm nhắc lại lần 2 (mũi 4) bao gồm: vắc xin mRNA
(vắc xin do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất); vắc xin do Astrazeneca sản xuất;
vắc xin cùng loại với mũi 3 (mũi nhắc lần 1).
6. Hình thức, lộ trình triển khai
- Tổ chức tiêm chủng miễn phí cho tất cả các đối tượng trên, theo hình thức
tiêm chủng chiến dịch
- Triển khai tiêm ngay khi tiếp nhận vắc xin.
III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Công tác chỉ đạo
- Ủy ban nhân dân quận xây dựng kế hoạch chỉ đạo các phòng, ban, ngành,
UBND các phường triển khai công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 liều nhắc lại
lần 2 (mũi 4) đảm bảo an toàn trong tiêm chủng và đúng tiến độ.
- Trên cơ sở Kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân các
phường xây dựng kế hoạch tiêm chủng để tổ chức tiêm chủng trên địa bàn.
2. Tuyên truyền về triển khai vắc xin phòng COVID-19 mũi nhắc lại lần 2
- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội tuyên tuyền thức
truyền thông đa dạng qua các thông điệp, phóng sự, tài liệu truyền thông thông tin
về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4);
- Chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí để tuyên truyền cho
người dân về lợi ích của vắc xin, lịch tiêm chủng, tính an toàn của vắc xin, các sự
cố bất lợi sau tiêm.
- Kịp thời xử lý với các tình huống khủng hoảng truyền thông liên quan đến
chiến dịch tiêm chủng (nếu có).
- Tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng truyển thông tại các đường
dây nóng (của Ban Chỉ đạo quận, phường) để tư vấn, hướng dẫn tiêm chủng cho
Nhân dân.
3. Tập huấn cho cán bộ y tế về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19
- Tập huấn về mục đích, nội dung, cách thức tổ chức tiêm chủng, giám sát
tiêm chiến dịch vắc xin COVID-19 mũi nhắc lại lần 2 cho 100% cán bộ tham gia
công tác chỉ đạo, giám sát.
- Tập huấn về xây dựng kế hoạch chi tiết, điều tra lập danh sách đối tượng,
tiếp nhận, bảo quản, hướng dẫn sử dụng vắc xin, tổ chức điểm tiêm chủng vắc xin
phòng COVID-19 an toàn, phòng và xử trí phản vệ, giám sát sự cố bất lợi sau tiêm
chủng, thống kê báo cáo.
4. Công tác tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin và vật tư tiêm chủng
- Trung tâm Y tế rà soát đảm bảo đủ trang thiết bị vận chuyển, bảo quản vắc
xin, vật tư tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Việc tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin và vật tư tiêm chủng phải thực
hiện theo đúng 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 hướng dẫn khác của Bộ
Y tế.
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5. Công tác điều tra đối tượng
- Ủy ban nhân dân 14 phường chịu trách nhiệm công tác rà soát đối tượng và
lập danh sách đối tượng cần tiêm chủng trên địa bàn (bao gồm cả công nhân Khu
Công nghiệp tạm trú tại địa phương).
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra đối tượng cần tiêm chủng,
tổng hợp đối tượng cần tiêm, nhập thông tin đối tượng và mũi tiêm lên phần mềm
tiêm chủng COVID-19.
6. Tổ chức buổi tiêm chủng
- Căn cứ đối tượng cần tiêm, tổ chức các điểm tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19 tại trạm Y tế phường và các điểm tiêm chủng tại trường học, bệnh viện,
cơ quan… huy động các điểm tiêm chủng tại bệnh viện, phòng khám trong và
ngoài công lập, các bệnh viện Bộ, ngành đóng trên địa bàn, các cơ sở tiêm chủng
dịch vụ và tăng cường hỗ trợ nhân viên có chứng nhận an toàn tiêm chủng tăng
cường tại các điểm tiêm.
- Triển khai các điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo an
toàn, chất lượng và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Tiêm chủng đúng đối tượng được lựa chọn, đảm bảo chất lượng và an toàn theo
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.
- Tổ chức các đội cấp cứu kịp thời xử trí các sự cố bất lợi sau tiêm chủng.
7. Giám sát và xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng
Giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Khi xảy
ra sự cố tai biến nặng sau tiêm chủng thực hiện điều tra, báo cáo, xử lý trường hợp
tai biến nặng sau tiêm chủng theo 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 Bộ
Y tế và công văn số 3886/BYT-DP ngày 11/5/2021 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn
giám sát sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng COVID-19.
8. Quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau tiêm chủng
Thực hiện hủy lọ vắc xin, bơm kim tiêm, rác thải y tế sau tiêm chủng theo
quy định tại văn bản số 102/MT-YT ngày 4/3/2021 về việc hướng dẫn quản lý chất
thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, công văn số 5679/BYT-MT
ngày 21/7/2021 của Bộ Y tế về việc tiếp tục quản lý xử lý vỏ lọ vắc xin COVID19, Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về quản lý
chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
9. Công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo
- Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị, tổ chức tiêm chủng
- Ban chỉ đạo quận kiểm tra tại Ban chỉ đạo phường và các điểm tiêm chủng.
- Ban chỉ đạo các phường tự kiểm tra, giám sát tại các điểm tiêm chủng trên
địa bàn.
- Thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung tâm Y tế quận
- Là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn thực
hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) trên địa bàn quận.
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Thực hiện đầy đủ nội dung chuyển môn theo hướng dẫn của Sở Y tế, Trung tâm
kiểm soát bệnh tật Thành phố.
- Xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị về tiếp nhận, sử dụng vắc xin phòng
COVID-19 cho các nhóm đối tượng triển khai tiêm trên địa bàn quận Ba Đình.
- Phối hợp với UBND các phường lập danh sách các đối tượng tiêm theo yêu
cầu và gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội theo quy định.
- Phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin và các đơn vị liên quan biên tập
tài liệu, thông tin hướng dẫn tuyên truyền nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin về
chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi nhắc lại lần 2. Chủ động cung cấp
thông tin về triển khai thực hiện tiêm để công tác tuyên truyền kịp thời, hiệu quả.
- Hướng dẫn về tiếp nhận, bảo quản, sử dụng vắc xin; khám sàng lọc, tổ
chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 an toàn, hiệu quả; phòng và xử trí phản
vệ, giám sát sự cố bất lợi tiêm chủng và các nội dung cần thiết khác cho cán bộ,
nhân viên y tế phục vụ công tác tiêm chủng từ quận đến phường.
- Rà soát hệ thông dây chuyền lạnh tại đơn vị, thực hiện tiếp nhận vắc xin
phòng COVID-19, chủ động điều phối, cấp phát vắc xin hợp lý cho các điểm tiêm
chủng (bao gồm cả bệnh viện), sử dụng vắc xin có hiệu quả, đảm bảo quy trình vận
chuyển, tiếp nhận, cấp phát, bảo quản vắc xin theo đúng quy định của Bộ Y tế.
- Bố trí điểm tiêm chủng phù hợp, đảm bảo cho việc triển khai thuận lợi,
đúng quy định và đạt mục tiêu. Thông báo cụ thể thời gian tiêm chủng cho đối
tượng được tiêm, hướng dẫn khai báo thông tin y tế cũng như tình trạng sức khỏe
khi đến tiêm chủng.
- Tổ chức tiêm chủng và theo dõi sự cố sau tiêm chủng theo quy định; Tổ
chức các đội cấp cứu tại điểm tiêm, phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện trên địa
bàn sẵn sàng thực hiện công tác cấp cứu, điều trị ngượi bệnh trong trường hợp có
sự cố bất lợi trong tiêm chủng; Kiểm tra, giám sát công tác an toàn tiêm chủng của
các Trạm Y tế phường, các điểm tiêm chủng trên địa bàn.
- Phối hợp với Phòng Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát
việc triển khai hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại các phường và điểm
tiêm trên địa bàn trước, trong và sau tiên.
- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, cơ số thuốc, hoá chất, trang thiết bị
đảm bảo sẵn sàng cấp cứu xử lý.
- Dự trù kinh phí thực hiện triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều
nhắc lại lần 2 (mũi 4).
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
2. Phòng Y tế
- Tham mưu UBND quận xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức
tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) trên địa bàn quận.
- Phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Y tế quận và các
đơn vị liên quan biên tập tài liệu, thông tin hướng dẫn tuyên truyền cho người dân
về nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin và vận động người dân tham gia tiêm
chủng theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn, hiệu quả.
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- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế quận và các đơn vị liên quan tổ chức
kiểm tra, giám sát việc triển khai hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Ban
Chỉ đạo phường và các điểm tiêm trên địa bàn trước, trong và sau tiêm.
- Dự trù kinh phí thực hiện triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều
nhắc lại lần 2 (mũi 4).
- Tổng hợp báo cáo theo quy định.
3. Phòng Văn hoá và thông tin
Phối hợp với phòng Giáo dục và đào tạo, Y tế, Trung tâm Y tế, UBND
phường và các đơn vị liên quan biên tập tin, bài truyền thông đăng trên Cổng thông
tin điện tử quận, tờ rơi, pano, áp phích và hướng dẫn UBND các phường tuyên
truyền thông tin về mục đích, tầm quan trọng, đối tượng ưu tiên, mục tiêu của việc
tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi nhắc lại lần 2 trên địa bàn quận.
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Tham mưu UBND quận bố trí kinh phí cho công tác tổ chức, triển khai tiêm
vắc xin phòng COVID-19 mũi nhắc lại lần 2 trên địa bàn quận trên cơ sở đề xuất
của các đơn vị và hướng dẫn các đơn vị thực hiện thanh quyết toán kinh phí theo
quy định.
5. Công an quận
Phối hợp với ngành Y tế, các đơn vị đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm
tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn quận.
6. Các phòng, ban, ngành quận
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị phối hợp với ngành Y tế và UBND
các phường rà soát các đối tượng tiêm chủng, tuyên truyền và thực hiện chiến dịch
tiêm chủng mũi nhắc lại lần 2 trên địa bàn quận theo đúng quy định.
7. Đề nghị Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn
thể quận
- Phối hợp với ngành Y tế và các đơn vị trong công tác tổ chức thực hiện,
kiểm tra, giám sát việc triển khai tiêm chủng.
- Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên, cộng tác viên và nhân
dân về việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để cán bộ, nhân viên
và người dân nhận thức đúng và tích cực tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19
đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn, hiệu quả.
8. Uỷ ban nhân dân 14 phường
- Xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện tiêm vắc xin phòng
COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) trên địa bàn. Chịu trách nhiệm về việc tổ
chức thực hiện, kết quả tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn quản lý.
- Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức chia sẻ thông tin cho người dân
về lợi ích của vắc xin, lịch tiêm chủng, tính an toàn của vắc xin, và hướng dẫn theo
dõi sự cố bất lợi sau tiêm chủng.
- Phối hợp với Trung tâm Y tế quận chỉ đạo Trạm Y tế phường tổ chức điều
tra, thực hiện tiêm chủng an toàn, chất lượng và tuân thủ nguyên tắc phòng, chống
dịch bệnh COVID-19. Theo dõi, giám sát tình hình tiêm.
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- Huy động lực lượng các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội tham gia
công tác tuyên truyền, vận động cho chiến dịch tiêm, đúng lịch, thực hiện tổng vệ
sinh môi trường theo quy định.
- Tổ chức tự kiểm tra, giám sát tại các điểm tiêm trên địa bàn.
- Chuẩn bị đầy đủ các cơ số thuốc cấp cứu và hoá chất phòng, chống dịch
theo quy định.
- Dự trù kinh phí thực hiện triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều
nhắc lại lần 2 (mũi 4).
- Tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định.
Uỷ ban nhân dân quận yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung
nêu trên, báo cáo kết quả thực hiện về UBND quận (thông qua Trung tâm Y tế
quận) để tổng hợp./.
Nơi nhận:

- UBND TP Hà Nội;
- Sở Y tế Hà Nội;
- Thường trực Quận ủy ;
- Thường trực HĐND quận;
- Đồng chí Chủ tịch UBND quận;
- Các đ/c PCT UBND quận;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên;
- Các phòng, ban, ngành liên quan;
- UBND 14 phường;
- Lưu: VT, YT
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