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KẾ HOẠCH 

Tổ chức tiêm chủng Vắc xin phòng Covid-19 

liều bổ sung và nhắc lại trên địa bàn huyện Bình Lục 
 

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban 

hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19”; 

Căn cứ Văn bản số 3454/SYT-NVYD ngày 12/12/2021 của Sở Y tế tỉnh 

Hà Nam về việc xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 

liều cơ bản, liều bổ sung và liều nhắc lại; 

Nhằm tăng cường miễn dịch phòng COVID-19 cho những người đã được 

tiêm chủng đủ liều cơ bản, Ủy ban nhân dân huyện Bình Lục xây dựng Kế 

hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản, liều bổ sung và liều 

nhắc lại trên địa bàn huyện Bình Lục, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

Tổ chức tiêm liều bổ sung và nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo 

an toàn, chất lượng theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế. 

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, LOẠI VẮC XIN 

1. Đối tượng  

1.1. Đối với người từ 18 tuổi trở lên: 

- Tiếp tục rà soát và triển khai tiêm mũi 1 cho người chưa được tiêm 

chủng đồng thời tiếp tục tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 đến lịch tiêm; 

- Đối với những người vì lý do không thể đến các điểm tiêm chủng tập 

trung thì thành lập các tổ tiêm lưu động với đầy đủ phương tiện, thuốc cấp cứu 

và nhân lực đến tận nhà, nơi lưu trú để tiêm chủng. 

1.2. Đối với trẻ từ 12-17 tuổi: 

- Tiếp tục triển khai tiêm mũi 2 khi trẻ đến lịch tiêm chủng. 

- Tiếp tục rà soát, tiêm vét mũi 1 cho trẻ chưa được tiêm chủng và tiêm 

mũi 2 cho trẻ tiêm đã mũi 1 đến lịch trước đây tạm hoãn. 

1.3. Kế hoạch tiêm vắc xin liều bổ sung và liều nhắc lại cho người dân 

trên địa bàn: 

a) Đối với liều tiêm bổ sung 

- Tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch 

(người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang sử dụng hoặc đã sử dụng thuốc ức chế 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-quyet-128-nq-cp-2021-quy-dinh-tam-thoi-thich-ung-an-toan-linh-hoat-dich-covid19-490931.aspx
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miễn dịch trong vòng 06 tháng,...) và đã được tiêm mũi cuối cùng của liều cơ 

bản ít nhất 28 ngày. 

- Ưu tiên tiêm cho người từ 50 tuổi trở lên. 

b) Đối với liều nhắc lại 

Tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản 

hoặc liều bổ sung ít nhất 06 tháng; trong đó, ưu tiên tiêm: 

- Người có bệnh nền; 

- Người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế; 

- Người từ 50 tuổi trở lên; 

- Người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19; 

- Nhân viên y tế; 

- Lực lượng tuyến đầu chống dịch. 

2. Thời gian:  

Bắt đầu tổ chức tiêm từ ngày 14 tháng 12 năm 2021 tùy theo nguồn cung 

ứng vắc xin với lộ trình dự kiến như sau: 

2.1.  Đối với trẻ từ 12-17 tuổi: Từ ngày 14/12/2021 đến 31/12/2021  

2.2. Đối với liều tiêm bổ sung: Từ 20/12/2021 đến 31/12/2021  

2.3. Đối với liều nhắc lại: Từ tháng 12/2021 và cơ bản hoàn thành trong 

Quý I năm 2022 

3. Loại vắc xin 

Sử dụng các loại vắc xin đã được Bộ Y tế phê duyệt và được Sở Y tế tỉnh 

Hà Nam phân bổ về cho huyện để tiêm liều bổ sung hoặc liều nhắc lại theo đúng 

hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, theo nguyên tắc: 

- Nếu các mũi tiêm trước đó cùng 01 loại vắc xin thì tiêm mũi bổ sung, 

mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc xin mRNA. 

- Nếu các mũi tiêm trước đó đã tiêm các loại vắc xin khác nhau thì tiêm 

mũi bổ sung, mũi nhắc lại bằng vắc xin mRNA. 

- Nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vắc xin của hãng Sinopharm thì có 

thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc xin mRNA hoặc vắc xin véc tơ vi 

rút (vắc xin AstraZeneca). 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Lập danh sách đối tượng để tổ chức tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại 

1.1. Đối tượng tiêm liều bổ sung 

 Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn lập kênh thông tin, hướng dẫn người dân 

sinh sống trên địa bàn thuộc nhóm cần tiêm liều bổ sung đăng ký tiêm nếu chưa 

có cơ sở y tế hẹn tiêm; Trạm Y tế kiểm tra thông tin tình trạng bệnh lý của người 
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dân (căn cứ chẩn đoán của cơ sở khám, chữa bệnh) và lịch sử tiêm chủng phù 

hợp với chỉ định tiêm liều bổ sung, tổ chức tiêm. 

1.2. Đối tượng tiêm liều nhắc lại 

- Cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp chủ động rà soát, lập danh sách 

người lao động thuộc nhóm ưu tiên tiêm liều nhắc lại để phối hợp chính quyền 

địa phương nơi đơn vị trú đóng tổ chức tiêm. 

- Ủy ban nhân dân xã, thị trấn lập danh sách người dân sinh sống trên địa 

bàn theo thứ tự ưu tiên và thời hạn tiêm liều nhắc lại, người tham gia lực lượng 

tuyến đầu phòng chống dịch; tổ chức tiêm tại địa phương. 

- Việc lập danh sách đối tượng tiêm thực hiện theo đúng hướng dẫn hiện 

hành, đảm bảo có thông tin cá nhân đầy đủ, chính xác. 

2. Đảm bảo cung ứng và quản lý sử dụng vắc xin 

- Dự trù số lượng vắc xin cần sử dụng cho liều bổ sung, liều nhắc lại để đề 

nghị Sở Y tế cung ứng.  

- Thực hiện tiếp nhận nguồn vắc xin từ Sở Y tế, bảo quản theo đúng quy 

định, yêu cầu chuyên môn. 

- Tổ chức phân phối và quản lý chặt chẽ việc sử dụng vắc xin để tiêm liều 

bổ sung hoặc liều nhắc lại, thống kê báo cáo đầy đủ theo quy định. 

- Thực hiện vận chuyển, giao - nhận, bảo quản và sử dụng vắc xin đúng 

hướng dẫn, quy định, đảm bảo tối đa chất lượng vắc xin theo yêu cầu. 

3. Tổ chức các hình thức tiêm chủng thuận lợi cho người dân và đảm 

bảo chất lượng, an toàn tiêm chủng, an toàn phòng, chống dịch COVID-19 

- Tổ chức hình thức tiêm chủng đáp ứng nhu cầu người dân, phù hợp điều 

kiện thực tế của địa phương và đơn vị tiêm chủng: điểm tiêm tại Trung tâm Y tế 

huyện, Trạn Y tế xã, thực hiện tiêm chủng theo đúng hướng dẫn chuyên môn của 

Bộ Y tế. 

- Đối với điểm tiêm cố định, bố trí quy trình tiêm chủng theo đúng quy 

định; đảm bảo sẵn sàng xử trí, cấp cứu phản ứng sau tiêm. 

- Giám sát, xử trí và báo cáo kịp thời, đầy đủ các sự cố bất lợi sau tiêm 

chủng theo quy định của Bộ Y tế. 

4. Tiếp tục thực hiện quy trình xác minh, hoàn chỉnh thông tin dữ liệu 

tiêm chủng 

- Các đơn vị tổ chức tiêm chủng hướng dẫn người dân phối hợp cung cấp 

đầy đủ thông tin cá nhân và lịch sử tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 khi 

được lập danh sách tiêm chủng và khi đến điểm tiêm, chủ động tự kiểm tra 

thông tin tiêm chủng được nhập vào sổ Sức khỏe điện tử để phản hồi ngay nếu 

có sai sót. 
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- Các đơn vị y tế và chính quyền địa phương, công an xã, thị trấn phối hợp 

chặt chẽ thực hiện quy trình xác minh thông tin tiêm chủng đối với danh sách 

đăng ký tiêm chủng trước khi tổ chức tiêm. 

- Điểm tiêm chủng kiểm tra, đối chiếu các thông tin cá nhân và lịch sử 

tiêm chủng của người được tiêm với danh sách đăng ký trước khi thực hiện tiêm 

liều bổ sung hoặc nhắc lại, cập nhật ngay các thông tin tiêm chủng của người 

được tiêm vào Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19, đặc biệt là những 

người chưa được nhập dữ liệu những lần tiêm vắc xin trước. 

- Ngoài việc nhập dữ liệu vào Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 

theo quy định, tất cả đơn vị tổ chức, đơn vị tiêm chủng có biện pháp lưu trữ 

danh sách người được tiêm vắc xin tại đơn vị, tại địa phương để sử dụng cho 

trường hợp cần đối chiếu với dữ liệu trên Nền tảng. 

5. Truyền thông, vận động về tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ 

sung, liều nhắc lại 

- Tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc tiêm liều bổ sung, liều 

nhắc lại vắc xin phòng COVID-19, vận động người dân tiếp tục tham gia, đặc 

biệt là nhóm người có nguy cơ cao mắc bệnh nặng. 

- Phổ biến, hướng dẫn cho người dân về lịch tiêm liều bổ sung, liều nhắc 

lại vắc xin phòng COVID-19, cách thức đăng ký tiêm, địa điểm thực hiện tiêm... 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ngành Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị triển khai kế hoạch, theo dõi, kiểm tra 

tình hình; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện giải quyết các vấn đề phát 

sinh (nếu có); báo cáo kết quả thực hiện hàng ngày, đánh giá sơ kết, tổng kết về 

Ủy ban nhân dân huyện. 

- Thường xuyên theo dõi tiến độ cung ứng vắc xin từ Sở Y tế, tiến độ tiêm 

chủng để điều phối vắc xin phù hợp và chủ động trao đổi, đề xuất Sở Y tế bổ 

sung nguồn vắc xin kịp thời cho huyện; quản lý chặt chẽ việc cấp phát, sử dụng 

vắc xin phòng COVID-19 của các đơn vị. 

- Hướng dẫn các địa phương, đơn vị y tế việc dự trù số lượng vắc xin để 

đảm bảo chuẩn bị sẵn sàng nguồn cung ứng; thực hiện quy trình cấp phát vắc 

xin nhanh chóng, thuận lợi cho các đơn vị, địa phương; giám sát việc sử dụng 

vắc xin đã được cấp phát. 

- Giám sát chặt chẽ về chuyên môn trong quá trình tổ chức tiêm liều bổ 

sung, liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19; giám sát sự cố sau tiêm theo quy 

định của Bộ Y tế. 

- Tăng cường giám sát thông tin dữ liệu trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19; phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn chỉnh dữ 

liệu tiêm chủng thực hiện tại huyện; đảm bảo đầy đủ, chính xác, phục vụ hiệu 

quả cho công tác quản lý tiêm chủng. 
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- Trung tâm Y tế huyện: 

+ Chịu trách nhiệm chuyên môn trong công tác tổ chức tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 tại địa phương; quản lý cấp phát, sử dụng vắc xin phòng 

COVID-19 để tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại theo đúng quy định. 

+ Tổ chức quản lý, lưu trữ toàn bộ danh sách thông tin người được tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 do điểm tiêm cộng đồng, đội tiêm lưu động của địa 

phương thực hiện. 

+ Chỉ đạo các đơn vị y tế tham gia công tác tiêm vắc xin phòng COVID-

19 thực hiện đầy đủ những yêu cầu về quản lý dữ liệu tiêm chủng bằng Nền tảng 

Quản lý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; lưu trữ toàn bộ danh sách thông 

tin người được tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại đơn vị. 

+ Thực hiện báo cáo đầy đủ, đúng thời hạn về tình hình tiếp nhận, sử dụng 

vắc xin, kết quả thực hiện tiêm hằng ngày về UBND huyện và Sở Y tế. 

2. Các ban ngành, cơ quan, đơn vị 

Chủ động phối hợp với ngành Y tế, chính quyền địa phương tổ chức tiêm 

vắc xin liều bổ sung, liều nhắc lại cho người lao động và các đối tượng thuộc 

lĩnh vực phụ trách, quản lý; tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý đối tượng 

và bao phủ vắc xin. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện bố trí ngân sách đảm bảo đáp ứng nhu 

cầu kinh phí cho các hoạt động tổ chức tiêm chủng vắc xin COVID-19 liều bổ 

sung, liều nhắc lại trên địa bàn huyện. 

5. Đài Phát thanh huyện.  

 Phối hợp với Ngành y tế tổ chức truyền thông, phổ biến về Kế hoạch tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung, liều nhắc lại để người dân nắm bắt và 

tham gia tiêm chủng. 

6. Công an huyện. 

Tiếp tục chỉ đạo Công an các xã, thị trấn phối hợp với ngành Y tế, chính 

quyền địa phương thực hiện quy trình xác minh thông tin cá nhân đối với người 

được lập danh sách tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo đúng quy định. 

7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 

liều bổ sung hoặc liều nhắc lại trên địa bàn. 

- Chỉ đạo các đơn vị, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm rà soát người 

dân sinh sống trên địa bàn để thống kê số lượng, lập danh sách đối tượng đến 

thời hạn tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19; tập trung ưu 

tiên cho người có yếu tố nguy cơ mắc bệnh nặng (người trên 50 tuổi có tình 

trạng suy giảm miễn dịch, có bệnh nền, người trực tiếp chăm sóc, điều trị bệnh 

nhân COVID-19,...), người tham gia lực lượng tuyến đầu chống dịch tại địa 
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phương; dự trù nhu cầu vắc xin để tiêm liều bổ sung hoặc liều nhắc lại gửi về 

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện để phân bổ số lượng vắc xin. 

- Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, tình hình thực tế về đối tượng 

cần tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn; chủ 

động phối hợp, huy động đơn vị y tế, đơn vị liên quan tổ chức các hình thức 

tiêm chủng phù hợp, đảm bảo khả năng tiếp cận và tiến độ bao phủ liều bổ sung, 

liều nhắc lại cho người dân. 

- Hỗ trợ các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, cơ sở đóng trên địa bàn tổ 

chức tiêm liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 cho người lao động của đơn vị 

bằng những hình thức phù hợp, thuận lợi và đảm bảo yêu cầu chuyên môn. 

- Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến về kế hoạch tổ chức tiêm liều bổ sung, 

liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 của địa phương để người dân chủ động 

đăng ký thông tin và tham gia tiêm chủng đúng lịch trình. 

- Chỉ đạo các đơn vị, bộ phận chức năng tiếp tục thực hiện quy trình xác 

minh thông tin tiêm chủng đối với người được lập danh sách liều bổ sung, liều 

nhắc lại vắc xin phòng COVID-19; chủ động cập nhật thông tin người đã được 

tiêm lên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19; qua đó tiếp tục hoàn thiện cơ 

sở dữ liệu tiêm chủng do địa phương thực hiện. 

- Báo cáo kịp thời, đầy đủ tình hình, kết quả tổ chức tiêm vắc xin liều bổ 

sung, liều nhắc lại trên địa bàn hàng ngày về Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều 

bổ sung và liều nhắc lại trên địa bàn huyện Bình Lục. Yêu cầu các đơn vị khẩn 

trương triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công; trong quá trình triển 

khai thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân 

huyện (qua Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện) để chỉ đạo, hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận: 
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện (để b/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Trung tâm chỉ huy PC Covid-19 huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CPVP+TH; 

- Lưu: VT; PYT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Định 
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