ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 177 /KH-UBND

Hậu Giang, ngày 12 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tiêm vắc xin Vero Cell phòng COVID-19 mũi 1 cho đối tượng 18 tuổi trở
lên trên địa bàn Tỉnh năm 2021
Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ
về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày
09 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh
doanh trong bối cảnh dịch COVID-19; Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08 tháng
7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến
dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 - 2022;
Căn cứ Quyết định số 1210/QĐ-VSDTTƯ ngày 04 tháng 10 năm 2021 của
Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 56
(Vắc xin Vero Cell do tập đoàn Trung Quốc sản xuất);
Căn cứ Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2021 của UBND
tỉnh về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021- 2022 trên địa bàn tỉnh
Hậu Giang; Kế hoạch số 11/KH-BCĐ ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Ban Chỉ
đạo triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 tỉnh năm 2021 - 2022,
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tiêm chủng vắc xin Vero Cell phòng COVID-19
mũi 1 cho các nhóm đối tượng đủ 18 tuổi trở lên trên địa bàn Tỉnh, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU – CHỈ TIÊU
1. Mục tiêu:
- Tạo miễn dịch trong cộng đồng, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh do
COVID-19 trong thời gian tới.
- Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân,
tiến tới mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng.
2. Chỉ tiêu
100% người dân từ đủ 18 tuổi trở lên trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố
chưa được tiêm vắc xin sẽ được tiêm mũi 1 vắc xin Vero Cell (bao gồm các công ty,
xí nghiệp, doanh nghiệp, nhà máy, chợ, siêu thị,… trên địa bàn).

1

TP. Vị Thanh

72.999

50.727

24.124

26.603

Số vắc xin
Vero Cell
(liều) mũi 1
28.000

2

H. Châu Thành

87.690

62.226

19.410

42.816

44.000

3

TP. Ngã Bảy

55.933

51.186

13.073

38.113

39.000

Stt

Đơn vị

Dân số

Đối tượng
trên 18
tuổi

Số đối tượng đã
được tiêm mũi
1 trước đó

Đối tượng
được tiêm
đợt này

2
4

H. Châu Thành A

97.175

72.084

23.228

48.856

50.000

5

H. Vị Thủy

89.728

63.495

14.907

48.588

50.000

6

H. Long Mỹ

77.005

56.530

12.926

43.604

44.000

7

H. Phụng Hiệp

187.187

141.754

22.291

119.463

120.000

8

TX. Long Mỹ

62.063

38.161

14.275

23.886

25.000

729.780

536.163

144.776

391.387

400.000

Tổng cộng

II. HÌNH THỨC TRIỂN KHAI
1. Nguyên tắc
- Đảm bảo tỷ lệ bao phủ và tỷ lệ sử dụng vắc xin cho người dân từ đủ 18
tuổi trở lên thuộc đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19.
- Đối tượng tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo Nghị quyết số
21/NQ-CP, Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số
3355/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế cho đến khi hết số liều vắc xin được phân bổ.
2. Phạm vi: Trên quy mô toàn Tỉnh.
3. Đối tượng: Đối tượng đủ 18 tuổi trở lên (có ngày, tháng, năm sinh từ
ngày 10/10/2003 trở về trước).
* Chú ý: Nếu đối tượng không đồng ý tiêm vắc xin Vero Cell đợt này thì
không được quyền khiếu nại và chọn lựa vắc xin cho các đợt tiếp theo.
4. Hình thức triển khai: Tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
theo hình thức cuốn chiếu tại các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện ở tất cả các tuyến
huyện, xã, xe tiêm vắc xin lưu động.
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Thành lập điểm tiêm chủng trên địa bàn Tỉnh:
- Điểm tiêm tại các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế
huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Tỉnh hoặc địa điểm phù hợp do địa phương
chọn và phải bố trí đáp ứng phù hợp các tổ cấp cứu tại các điểm tiêm chủng theo
hình thức cuốn chiếu.
- Điểm tiêm tại các khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp đang thực hiện
phương án sản xuất 03 tại chỗ hoặc doanh nghiệp có số lượng người lao động từ
100 người trở lên bố trí cho phù hợp theo quy định của Bộ Y tế (do 02 xe chuyên
dụng tiêm vắc xin lưu động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đảm trách).
- Tại mỗi điểm tiêm chủng thành lập từ 03 đến 04 bàn tiêm, có thể nhiều
bàn tiêm (tùy theo tình hình đối tượng thực tế tại địa phương và diện tích bố trí
tại điểm tiêm), mỗi bàn tiêm chủng phải đảm bảo tối thiểu số lượng 05 cán bộ (01
cán bộ tiếp nhận, lập danh sách và hướng dẫn trước khi tiêm; 01 Điều dưỡng đo
mạch, huyết áp; 01 Bác sĩ khám sàng lọc đã được tập huấn An toàn tiêm chủng;
01 Y sĩ/Điều dưỡng thực hiện tiêm chủng đã được tập huấn An toàn tiêm chủng
và 01 nhân viên y tế theo dõi sau tiêm).
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- Tại các điểm tiêm chủng bố trí đầy đủ bàn tiêm một chiều theo sơ đồ:
BÀN TIẾP
NHẬN
(Lập danh
sách + Đo
mạch, HA).

BÀN
KHÁM
SÀNG
LỌC

BÀN
TIÊM
VẮC XIN

PHÒNG
THEO
DÕI SAU
TIÊM

PHÒNG
CẤP
CỨU

- Thành lập các đội cấp cứu cho mỗi điểm tiêm chủng gồm: 01 bác sĩ có
kinh nghiệm trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu; 02 điều dưỡng; trang thiết bị đầy đủ
phục vụ cho cấp cứu theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng: Để công khai, minh
bạch thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị, địa
phương trong quá trình triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19, các đơn vị, địa
phương sử dụng “Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19” để triển khai tiêm.
Nền tảng bao gồm 4 thành phần, như sau:
(1) Công khai thông tin tiêm chủng: https://tiemchungcovid19.gov.vn.
(2) Hệ thống hỗ trợ công tác tiêm chủng.
(3) Hệ thống phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.
(4) Ứng dụng sổ sức khỏe điện tử.
Việc tổ chức thực hiện: theo hướng dẫn tại Quyết định số 3355/QĐ-BYT
ngày của Bộ trưởng Bộ Y tế.
2. Dự trù, cung ứng vắc xin và vật tư tiêm chủng:
- Cung ứng vắc xin và vật tư tiêm chủng: Căn cứ theo số lượng vắc xin và
vật tư tiêm chủng được Bộ Y tế phân bổ cho Tỉnh.
- Tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin và vật tư tiêm chủng: Tùy theo
loại vắc xin được phân bố sẽ tiến hành bảo quản, vận chuyển theo Quyết định số
3355/QĐ-BYT ngày của Bộ trưởng Bộ Y tế.
- Các bàn tiêm tại điểm tiêm chủng phải đảm bảo chuẩn bị đầy đủ trang
thiết bị, vật tư tiêm chủng (bông, cồn, phích vắc xin, nhiệt kế, hộp chống sốc,
panh, khay, danh sách đối tượng cần tiêm, bảng kiểm khám sàng lọc tiêm chủng
vắc xin phòng COVID-19, phiếu xác nhận đối tượng tiêm chủng...).
- Quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau tiêm chủng:
+ Xử lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau tiêm chủng theo quy định tại
Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản
lý chất thải y tế và Công văn số 102/MT-YT ngày 04 tháng 3 năm 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.
+ Các cơ sở tiêm chủng, có phương án thu gom và xử lý bơm kim tiêm, rác
thải y tế tại điểm tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế; lọ vắc xin sau khi sử
dụng phải được hủy bỏ và ghi chép, báo cáo theo quy định.
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3. Công tác xử trí phản vệ:
- Để xử lý cấp cứu kịp thời trong phản vệ (Căn cứ theo Công văn số
4198/BYT-KCB ngày 22 tháng 5 năm 2021 của Bộ Y tế về việc triển khai công tác
an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid 19), để xử trí các tình huống phản vệ
được nhanh chóng và kịp thời, tránh mất thời gian vì diễn biến phản vệ rất nhanh,
nên yêu cầu mỗi bàn tiêm chủng trước khi tiêm vắc xin và tại khu vực theo dõi
sau tiêm chủng phải chuẩn bị thuốc Adrenalin và xử trí như sau:
+ Chuẩn bị 01 Bơm tiêm rút sẵn Adrenalin 1mg/1ml gắn sẵn kim, đậy
kín kim tiêm bằng nắp.
+ Khi có một trong các dấu hiệu của phản vệ (khó thở, vật vã, phù nhanh,
mạch nhanh nhỏ, đau quặn bụng, tiêu 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 ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT.
+ Kết thúc buổi tiêm chủng nếu không sử dụng thì phải hủy bỏ bơm tiêm
có chứa dung dịch Adrenalin 1mg/1ml.
4. Tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19, vắc xin Vero Cell:
+ Sử dụng cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên;
+ Liều lượng, đường tiêm: liều 0,5ml, tiêm bắp;
+ Lịch tiêm gồm 02 mũi: cách nhau từ 3 – 4 tuần;
+ Tổ chức buổi tiêm đúng theo hướng dẫn của Thông tư số 34/2018/TT-BYT.
IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIÊM CHỦNG
1. Thời gian:
- Tiêm mũi 1: Tiêm 07 ngày, từ ngày 14/10/2021 đến ngày 20/10/2021.
2. Địa điểm:
- Điểm tiêm tại các Trạm Y tế và các điểm tiêm tại huyện, thị xã, thành phố
do Trung tâm Y tế quản lý.
- Các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng Kế hoạch
tiêm vắc xin COVID-19 trên cơ sở kế hoạch phân bổ vắc xin của tỉnh, chủ động
triển khai kế hoạch tiêm theo hình thức cuốn chiếu (xã nào hết xã đó).
- Chủ động bố trí các tổ cấp cứu thường trực tại các điểm tiêm chủng.
3. Kinh phí thực hiện
- Thực hiện theo Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2021
của UBND tỉnh về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021- 2022 trên
địa bàn tỉnh Hậu Giang.
- Nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và các nguồn kinh phí hợp
pháp khác.
- Trường hợp có phát sinh, Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính đề xuất, tham
mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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1. Sở Y tế
- Bố trí nguồn lực thực hiện Kế hoạch, xác định rõ đối tượng tiêm vắc xin
phòng COVID-19; huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng; tổ chức
tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả, theo dõi và xử trí kịp thời sự cố bất lợi sau
tiêm chủng có thể xảy ra. Chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai
theo kế hoạch.
- Chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế phối hợp thực hiện:
+ Phòng Nghiệp vụ Y-BHYT: Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
tham mưu xây dựng Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin
phòng COVID-19 cho các Trung tâm Y tế trên địa bàn Tỉnh để triển khai tiêm vắc
xin phòng COVID-19; tham mưu tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện kế
hoạch của các đơn vị, đôn đốc tiến độ triển khai và đảm bảo tiêm chủng an toàn,
chất lượng.
+ Phòng Kế hoạch - Tài chính: Phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Y - BHYT,
Phòng Nghiệp vụ Dược tổng hợp và thẩm định nhu cầu kinh phí của các đơn vị
trình cấp thẩm quyền bổ sung kinh phí đảm bảo cho công tác tiêm vắc xin phòng
COVID-19.
+ Phòng Nghiệp vụ Dược: Phối hợp kiểm tra, giám sát về việc tiếp nhận,
vận chuyển, bảo quản, sử dụng vắc xin theo đúng quy định, đảm bảo an toàn và
chất lượng.
- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh:
+ Tham mưu, tổ chức thực hiện toàn bộ công tác tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19 trên địa bàn Tỉnh.
+ Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai hoạt động chuyên môn, hướng dẫn
các Bệnh viện, Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo kế hoạch
đảm bảo an toàn, hiệu quả và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng.
+ Rà soát dây chuyền lạnh tại các điểm dự kiến tiêm chủng phục vụ cho
công tác bảo quản vắc xin COVID-19.
+ Xây dựng biểu mẫu, kiểm tra giám sát công tác điều tra, rà soát đối tượng
và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19.
+ Thực hiện tiếp nhận vắc xin phòng COVID-19 từ Viện Pastuer thành phố
Hồ Chí Minh hoặc từ các đơn vị cung ứng, chủ động điều phối cấp phát vắc xin
hợp lý cho các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố. Đảm bảo quy trình vận
chuyển, tiếp nhận, cấp phát, bảo quản vắc xin theo đúng quy định của Bộ Y tế. Chuẩn
bị và phân phối đầy đủ các trang thiết bị, vật tư, vắc xin cho công tác tiêm chủng.
+ Chỉ đạo Khoa Truyền thông Giáo dục - Sức khoẻ phối hợp với Phòng
truyền thông các huyện, thị xã, thành phố tổ chức truyền thông sâu rộng về sử
dụng vắc xin COVID-19 nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin và vận động
người dân, huy động xã hội tham gia tiêm chủng. Xây dựng các thông điệp, phóng
sự, tọa đàm, tài liệu truyền thông về đối tượng tiêm, thông tin về vắc xin phòng
COVID-19.
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+ Phân công cán bộ phụ trách từng huyện để theo dõi, giám sát và hỗ trợ kỹ
thuật trước và trong thời gian triển khai. Tham gia đoàn kiểm tra của Sở Y tế kiểm
tra việc triển khai thực hiện của các đơn vị.
+ Hướng dẫn Trung tâm Y tế các huyện thống kê, báo cáo số liệu tiêm
chủng theo quy định.
+ Tổng hợp kết quả tiêm chủng vắc xin báo cáo Sở Y tế và Dự án chương
trình tiêm chủng mở rộng khu vực Phía Nam.
2. Sở Tài chính
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan cân đối, bố trí kinh
phí triển khai thực hiện Kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 theo quy định.
3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và
Truyền hình Hậu Giang
- Phối hợp ngành Y tế tổ chức đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên
truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở cho
người dân và cộng đồng về đối tượng tiêm chủng, ý nghĩa, hiệu quả của việc tiêm
vắc xin phòng COVID-19, theo dõi phản ứng sau tiêm chủng, vận động người dân
đồng thuận sử dụng vắc xin phòng COVID-19 để đảm bảo tỷ lệ bao phủ trong
cộng đồng.
- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông đại chúng của Tỉnh tham gia công tác
tuyên truyền, vận động trong tổ chức tiêm vắc xin COVID-19.
4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn
Tỉnh:
- Phối hợp, hỗ trợ ngành y tế thực hiện các hoạt động trong kế hoạch tổ
chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ
của đơn vị.
- Rà soát, lập danh sách các cán bộ, viên chức, người lao động thuộc đơn vị
chưa được tiêm vắc xin gửi về Trung tâm Y tế thành phố Vị Thanh để được bố trí
sắp xếp thời gian tiêm hợp lý đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.
5. UBND huyện, thị xã, thành phố:
- Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong việc xây dựng Kế hoạch triển khai
tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn. Chỉ đạo tổ chức thông tin, tuyên
truyền bằng nhiều hình thức cho người dân và cộng đồng về đối tượng tiêm chủng,
loại vắc xin phòng COVID-19, theo dõi phản ứng sau tiêm chủng.
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 trong trạng thái bình thường mới.
- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn phối hợp cùng Trạm Y tế rà soát lập
danh sách theo các nhóm đối tượng và thông báo đến người dân đến điểm tiêm.
6. Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố:
- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tiêm chủng Vắc xin COVID-19 trên
địa bàn; rà soát đối tượng, kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo.
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- Chuẩn bị sẵn sàng đối tượng theo Nghị quyết 21/NQ-CP, Quyết định số
3355/QĐ-BYT, khi tiếp nhận vắc xin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiến
hành tiêm ngay đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ theo quy định.
- Chịu trách nhiệm rà soát, tổng hợp danh sách, bố trí ngày tiêm cụ thể và
phát hành thư mời đến các ban, ngành đóng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố
thông báo theo nhóm đối tượng, chỉ tiêu được giao.
- Xây dựng kế hoạch và thực hiện truyền thông tiêm vắc xin phòng
COVID-19 theo hướng dẫn của Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
Cung cấp tin, bài về lợi ích của tiêm vắc xin và những sự cố bất lợi có thể xảy ra
cho hệ thống đài truyền thanh của địa phương để tuyên truyền tới người dân.
- Thực hiện tiếp nhận vắc xin phòng COVID-19 từ Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật tỉnh; Đảm bảo quy trình, tiếp nhận theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Tổ chức bảo quản, sử dụng vắc xin, tiêm chủng an toàn, phòng và xử trí
phản vệ, giám sát sự cố bất lợi tiêm chủng, thống kê báo cáo đầy đủ về tuyến trên
theo quy định.
7. Các điểm tiêm chủng
- Bố trí cơ sở, vật chất, trang thiết bị vật tư tiêu hao đúng theo quy định của
một dây chuyền tiêm chủng theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
tỉnh để thực hiện tiêm chủng.
- Bố trí đầy đủ nhân lực thực hiện việc tổ chức buổi tiêm chủng, đảm bảo
an ninh trật tự tại các điểm tiêm chủng và hướng dẫn người đến tiêm chủng thực
hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.
- Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc phòng phản vệ (Adrenalin 1mg/1ml) theo
Công văn số 4198/BYT-KCB của Bộ Y tế.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin Vero Cell phòng COVID-19 mũi
1 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND
huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai
thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc
vượt thẩm quyền, đề nghị cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Y tế để tổng
hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Viện Pasteur TPHCM;
- TT: TU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- TTYT huyện, thị xã, thành phố;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Lưu: VT, NCTH.LHT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Thu Ánh

