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KẾ HOẠCH
Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 

tỉnh Hải Dương, năm 2021 -2022

Thực hiện Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về 
việc phê duyệt Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 
năm 2021-2022; Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương xây dựng Kế hoạch triển khai 
chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, cụ thể 
như sau:

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
- Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định 

về hoạt động tiêm chủng;
 - Nghị quyết số 21/2021/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về việc 

mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19;
- Quyết định số 1210/QĐ-BYT ngày 09/12/2020 của Bộ Y tế về việc phê 

duyệt kế hoạch tiếp nhận, phân phối và sử dụng vắc xin phòng chống COVID-
19 giai đoạn 2021-2022 do COVAX Facity hỗ trợ; 

- Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 01/01/2018 của Bộ Y tế Quy định 
chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 
Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng;

- Công văn số 1384/BYT-DP ngày 06/3/2021 của Bộ Y tế về việc triển 
khai Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19;

- Công văn số 1734/BYT-DP ngày 17/3/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn tổ 
chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19;

- Quyết định số 2995/QĐ-BYT ngày 18/6/2021 của Bộ Y tế về việc ban 
hành Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19;

- Công văn số 5019/BYT-DP ngày 23/6/2021 của Bộ Y tế về việc chuẩn 
bị triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19;

- Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc Phê duyệt 
Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022;

- Công văn số 5441/BYT-DP ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc thiết 
lập Văn phòng thường trực Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19;

- Kế hoạch số 1019/KH-BYT ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế về việc triển 
khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
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II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Phòng chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 

để tạo miễn dịch cộng đồng cho người dân trên địa bàn tỉnh.
2. Mục tiêu cụ thể
- Tiếp nhận và sử dụng 100% số vắc xin phòng COVD-19 được Bộ Y tế 

cung ứng và các nguồn hợp pháp khác của tỉnh để tiêm cho người dân đảm bảo 
đạt miễn dịch cộng đồng, theo thứ tự ưu tiên được quy định trong các văn bản 
của Chỉnh phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế và phù hợp với tình hình dịch 
trên địa bàn tỉnh. 

- Tối thiểu 50 % người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng 
COVID-19 trong  năm 2021; Trên 70%  dân số được tiêm vắc xin phòng  
COVID-19 đến hết quý I năm 2022.

- Đảm bảo an toàn, hiệu quả trong quá trình triển khai các chiến dịch tiêm 
vắc xin phòng COVID-19.

- Huy động các nguồn lực xã hội để triển khai tiêm vắc xin phòng COVD-19.
3. Yêu cầu: 
- Tổ chức tiêm chủng nhanh nhất, an toàn nhất với số lượng từ 25.000-

50.000 mũi tiêm/ngày trên địa bàn toàn tỉnh. 
- Thực hiện giãn cách, không tập trung đông người trong cùng một thời 

gian, tại một địa điểm để đảm bảo an toàn phòng chống dịch; đảm bảo an toàn, 
chất lượng tiêm chủng, đúng tiến độ và tiếp cận công bằng, minh bạch, công 
khai cho người dân.

- Phải huy động được sự vào cuộc của tất cả hệ thống chính trị tham gia 
chiến dịch: Các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, các ban 
ngành đoàn thể như: Mặt trận tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu 
chiến binh…tham gia chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để tổ 
chức chiến dịch tiêm chủng nhanh nhất, sớm đạt miễn dịch cộng đồng. 

III. PHƯƠNG ÁN  TRIỂN KHAI 
1. Số liều vắc xin cần tiêm
- Tổng số liều vắc xin tiêm đủ 2 mũi cho 1,3 triệu người từ 18 tuổi trở lên 

là 2,6 triệu liều.
- Căn cứ vào dân số tại các huyện, thị xã, thành phố để xác định số lượng 

đối tượng cần tiêm vắc xin và căn cứ số lượng vắc xin được cung ứng để xác 
định số liều vắc xin cần triển khai thực hiện/ngày (Phụ lục 1).
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2. Đối tượng tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
Toàn bộ người dân trong độ tuổi có chỉ định sử dụng vắc xin theo khuyến 

cáo của nhà sản xuất, trong đó ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu phòng chống 
dịch và lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy, phát triển kinh tế:

a) Người làm việc trong các cơ sở y tế, ngành y tế (công lập và tư nhân);
b) Người tham gia phòng chống dịch (Thành viên Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, 
điều tra dịch tễ, tổ Covid dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên...);

c) Lực lượng Quân đội;
d) Lực lượng Công an;
đ) Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam và thân nhân được cử đi 

nước ngoài; người làm việc trong các cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự, các tổ chức 
quốc tế hoạt động tại Việt Nam;

e) Hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh;
g) Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung 

cấp dịch vụ điện, nước;
h) Giáo viên, người làm việc, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục, 

đào tạo; lực lượng bác sỹ trẻ; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính; 
các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng, đấu giá... thường xuyên tiếp xúc với 
nhiều người;

i) Người mắc các bệnh mạn tính; Người trên 65 tuổi;
k) Người sinh sống tại các vùng có dịch;
l) Người nghèo, cận nghèo, các đối tượng chính sách xã hội;
m) Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao 

động ở nước ngoài hoặc có nhu cầu xuất cảnh để công tác, học tập và lao động ở 
nước ngoài; chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam; vận động viên thể dục, 
thể thao thuộc các đội tuyển của tỉnh dự thi đấu các giải quốc gia, quốc tế;

n) Các đối tượng là người lao động, thân nhân người lao động đang làm việc 
tại các doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế 
xuất, doanh nghiệp kinh doanh vận tải, tín dụng, du lịch...), cơ sở kinh doanh dịch 
vụ thiết yếu như các cơ sở lưu trú, ăn uống, ngân hàng, bưu chính viễn thông, chăm 
sóc sức khỏe, dược, vật tư y tế...cơ sở bán lẻ, bán buôn, chợ, công trình xây dựng, 
người dân ở vùng, khu du lịch, người cung cấp hàng hóa tiếp xúc với nhiều người;

o) Các chức sắc, chức việc các tôn giáo;
p) Người lao động tự do;
q) Các đối tượng khác theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh và đề xuất của các đơn vị viện trợ vắc xin cho Bộ Y tế;
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Đối tượng tiêm chủng thuộc các cơ sở, tổ chức, doanh nghiệp nêu trên 

bao gồm cả nhà nước và tư nhân.
3. Hình thức tổ chức
- Công tác tổ chức toàn bộ Chiến dịch triển khai tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 và bố trí sắp xếp các điểm tiêm chủng phải do sự chỉ đạo của 
các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương; có sự tham gia của các tổ chức đoàn 
thể chính trị, xã hội đảm bảo cơ sở vật chất, an ninh, trật tự cũng như các quy 
định về phòng chống dịch. Ngành Y tế chịu trách nhiệm về chuyên môn.

- Tùy theo số lượng vắc xin được cung ứng, tình hình dịch trên địa bàn 
Ban Chỉ đạo Phòng chống COVD-19 cấp tỉnh, cấp huyện quyết định các hình 
thức triển khai tiêm chủng, trong đó ưu tiên triển khai hình thức tổ chức tại các 
điểm tiêm chủng công lập cố định kết hợp với hình thức tổ chức tại các điểm 
tiêm lưu động; trong trường hợp cần thiết sẽ huy động sự tham gia của các cơ sở 
tiêm chủng dịch vụ ngoài công lập, cụ thể như sau:

3.1. Tổ chức tại các điểm tiêm chủng công lập
- Tổ chức tại 250 điểm tiêm chủng cố định đã đủ điều kiện tiêm chủng 

bao gồm; 235 trạm y tế, 12 Trung tâm Y tế tuyến huyện, Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh, Bệnh viện Nhi, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

- Mỗi điểm tiêm, tổ chức tiêm không quá 100 người/buổi/bàn tiêm. Tổng 
số liều vắc xin tiêm một ngày khoảng 25.000 liều nếu tổ chức một buổi/ngày và 
khoảng 50.000 liều nếu tổ chức tiêm 2 buổi/ngày.

3.2. Tổ chức tại các điểm tiêm lưu động
- Thiết lập các điểm tiêm chủng lưu động để triển khai tiêm chủng với số 

lượng lớn: như thực hiện tiêm cho công nhân tại các khu công nghiệp, các cơ 
quan, xí nghiệp, khu chế xuất hoặc ở khu vực nội thị với đối tượng cần tiêm lớn, 
dân cư đông nhưng các điểm tiêm cố định trên địa bàn không đảm bảo điều kiện 
về phòng chống dịch COVID-19 (Diện tích không đảm bảo cho giãn cách với số 
lượng người đông trong cùng 1 thời điểm). Điểm tiêm chủng lưu động có thể ở 
các trường học, cơ quan, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà văn hóa…và 
có thể thiết lập nhiều bàn tiêm tại điểm tiêm chủng lưu động.

- Mỗi bàn tiêm cần bố trí đủ nhân lực thực hiện quy trình tiêm và nhân lực 
hỗ trợ, trang thiết bị phục vụ cho khám sàng lọc, bảo quản vắc xin, tiêm vắc xin, 
nhập liệu, theo dõi xử lý phản ứng sau tiêm theo quy định. 

- Triển khai theo hình thức cuốn chiếu từng cụm khu dân cư, khu công 
nghiệp để thuận tiện cho việc tổ chức thực hiện.

- Trung tâm Y tế tuyến huyện và các Bệnh viện tuyến tỉnh thành lập các 
đội tiêm chủng lưu động để triển khai tiêm theo sự điều động của Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch cùng cấp.
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- Ban Chỉ đạo tổ chức điểm tiêm lưu động cần xây dựng phương án, 

chuẩn bị, bố trí sẵn vị trí, đường đi theo quy trình từ nơi tiếp đón, nơi chờ, bàn 
tư vấn, đo dấu hiệu sinh tồn, khám sàng lọc, bàn tiêm, khu vực theo dõi sau tiêm 
trước ngày tiêm từ 1-3 ngày. Phân công cán bộ, chuẩn chị đầy đủ trang thiết bị, 
vật tư, tài liệu, vắc xin cho các bàn tiêm cụ thể trước khi bắt đầu triển khai tiêm. 
Cần có giải phân cách mềm, có biển báo hướng dẫn lối đi, cho từng bàn tiêm rõ 
ràng, phù hợp. Đặc biệt chú ý phải có phương án phù hợp thực hiện theo dõi, xử 
lý phản ứng sau tiêm tại các điểm tiêm chủng lưu động.

- Phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị sẵn danh sách người 
dự kiến tiêm, phân chia thời gian từng ngày, từng múi giờ trong ngày cho phù 
hợp, đảm bảo đủ số lượng người tham gia tiêm chủng theo quy định.  

3.3. Tổ chức tại các điểm tiêm chủng ngoài công lập
- Trưng dụng 23 phòng tiêm chủng dịch vụ ngoài công lập cố định đã đủ 

điều kiện tiêm chủng trên địa bàn tiêm vắc xin phòng COVID-19.
- Mỗi điểm tiêm, tổ chức tiêm cho 100 người/buổi/bàn tiêm. Như vậy có 

thể tiêm cho từ 2.300 - 4.600 người/ngày.
4. Bố trí nhân lực cho một bàn tiêm chủng
Để triển khai chiến dịch tiêm chủng đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và 

đảm bảo an toàn, số lượng nhân lực cần thiết để triển khai một bàn tiêm chủng 
như sau: 

- Thành phần Đội tiêm chủng vắc xin phòng COVD-19: Bố trí ít nhất 6 
nhân viên y tế để thực hiện một quy trình tiêm chủng (gọi là Đội tiêm chủng) 
bao gồm: 01 cán bộ thực hiện nhiệm vụ tiếp đón, hướng dẫn khai báo y tế, kiểm 
tra thân nhiệt; 01 cán bộ thực hiện đo huyết áp, nhiệt độ, đếm nhịp thở, hoàn 
thiện thông tin hành chính; 01 y sỹ/bác sỹ khám sàng lọc, tư vấn, chỉ định tiêm 
chủng; 01 cán bộ thực hiện tiêm chủng; 01 cán bộ nhập thông tin đối tượng vào 
phần mềm; 01 cán bộ theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm chủng. Mỗi đội phải 
có ít nhất 01 Bác sỹ đã được tập huấn về công tác tiêm chủng vắc xin phòng 
COVID-19 và xử trí phản vệ theo Thông tư số 51/TT-BYT ngày 31/12/20217 
của Bộ Y tế. Có phân công Đội trưởng, là người chịu trách nhiệm phụ trách về 
chuyên môn.

- Thành phần hỗ trợ Đội tiêm chủng tại điểm tiêm: Huy động ít nhất 06 
người hỗ trợ với mỗi Đội tiêm chủng bao gồm: 01 người là Trưởng điểm tiêm, 
chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều phối chung (nên là đại diện chính quyền, cơ quan 
quản lý); 02 người thực hiện rà soát đối tượng, đôn đốc đối tượng đến điểm tiêm 
(trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố...); 02 người làm công tác giữ an ninh, trật tự 
tại điểm tiêm chủng, hướng dẫn giãn cách và thực hiện các biện pháp phòng 
chống dịch tại điểm tiêm chủng (công an, dân quân tự vệ, bảo vệ); 01 người 
phục vụ, hậu cần.
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5. Thời gian triển khai chiến dịch: 
Từ tháng 7 năm 2021 đến hết tháng 4 năm 2022. 
Triển khai ngay khi tiếp nhận vắc xin. Thời gian cụ thể theo các đợt phân 

bổ vắc xin của Bộ Y tế và nguồn cung ứng vắc xin (nhập khẩu và sản xuất trong 
nước) cho tỉnh Hải Dương.

6. Phạm vi triển khai: Trên địa bàn toàn tỉnh Hải Dương.
IV. NỘI DUNG
1. Công tác chỉ đạo
- Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo các sở, 
ngành, các địa phương triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-
19 đảm bảo an toàn, chất lượng và đúng tiến độ.

- Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 các cấp đưa nội dung công tác 
chỉ đạo, tổ chức triển khai hoạt động tiêm chủng vắc xin COVID-19 thành 
nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của Ban Chỉ đạo.

- Trên cơ sở Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai chiến dịch tiêm 
chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 để chỉ đạo tổ chức tiêm chủng 
trên địa bàn. 

- Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng 
COVID-19 cấp huyện, cấp xã do người đứng đầu chính quyền cùng cấp làm 
Trưởng ban để trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn bộ chiến dịch. 

- Thiết lập Văn phòng thường trực Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng 
COVID-19 của tỉnh đặt tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

2. Truyền thông triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19
- Thực hiện chiến lược truyền thông đa dạng, phối hợp cả hình thức trực 

tiếp và gián tiếp. Sử dụng các phóng sự, tài liệu truyền thông, thông điệp, bài 
truyền thông phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống đài phát 
thanh, đăng tải trên các trang mạng xã hội và tổ chức các chiến dịch truyền 
thông trực tiếp tại cộng đồng. Nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin và 
vận động người dân, huy động xã hội tham gia tiêm chủng.

- Chủ động xây dựng các phương án kịp thời ứng phó với sự cố truyền 
thông về tiêm chủng (nếu có). 

- Nội dung truyền thông cần tập trung vào:
+ Mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19.
+ Mục tiêu, đối tượng, địa bàn, phương thức triển khai tiêm vắc xin.
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+ Chỉ định, chống chỉ định của vắc xin, phản ứng có thể gặp phải và 

hướng dẫn cách xử lý các phản ứng không mong muốn sau tiêm chủng.
3. Công tác tập huấn triển khai chiến dịch
- Tổ chức tập huấn và cấp giấy chứng nhận cho 100% cán bộ tham gia 

chiến dịch tiêm chủng. 
- Nội dung tập huấn tập trung vào công tác tiếp nhận, bảo quản, sử dụng 

vắc xin; tổ chức điểm tiêm chủng đảm bảo an toàn; quy trình khám sàng lọc; kỹ 
thuật tiêm; theo dõi và xử trí các sự cố bất lợi sau tiêm chủng, đặc biệt về xử trí 
phản vệ.

- Tổ chức tập huấn cấp chứng nhận bổ sung An toàn tiêm chủng cho các 
đối tượng cấp mới, cấp lại đảm bảo đủ nhân lực tổ chức chiến dịch.

- Trung tâm Y tế tuyến huyện và trạm y tế tuyến xã xây dựng kế hoạch 
chi tiết các buổi tiêm chủng, phân công nhân lực và nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho 
từng nhân viên y tế, người tham gia để chủ động chuẩn bị và phối hợp thực hiện.

- Tập huấn về cập nhật phần mềm hồ sơ sức khỏe, thống kê, báo cáo.
4. Dự trù, tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin, vật tư tiêm chủng 

phục vụ công tác tiêm chủng chiến dịch 
- Vắc xin được cấp cho các địa phương theo tiến độ cung ứng của Bộ Y 

tế. Căn cứ vào số lượng vắc xin do Bộ Y tế cấp từng đợt cho tỉnh và tình hình 
dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 
tỉnh ra quyết định phân phối số lượng vắc xin cho từng địa phương.

- Việc tiếp nhận, bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng thực hiện theo đúng các 
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 Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 01/01/2018 
của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ  quy định về hoạt động tiêm chủng. 

- Các địa phương rà soát và chủ động chuẩn bị trang thiết bị trong tiếp 
nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin tại tất cả các điểm tiêm chủng bao gồm: tủ 
lạnh, hòm lạnh, phích vắc xin, nhiệt kế….Sẵn sàng đủ dây chuyền lạnh để tiếp 
nhận số lượng vắc xin với các đợt cung ứng của Bộ Y tế.

- Sử dụng trang thiết bị, vật tư trong TCMR thường xuyên để tiếp nhận, 
bảo quản, vận chuyển vắc xin COVID-19 tại tất cả các tuyến. Việc vận chuyển 
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 các tuyến phải có thiết bị 
theo dõi nhiệt độ. 

- Trang bị đầy đủ vật tư phục vụ công tác tiêm chủng bao gồm: bơm kim 
tiêm, hộp an toàn, bông cồn, sát khuẩn tay nhanh, phiếu khám phân loại, phiếu 
đồng ý tham gia tiêm chủng, phiếu hướng dẫn giám sát chủ động sự cố bất lợi 
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sau tiêm, phiếu chứng nhận tiêm chủng, cơ số thuốc phòng chống phản vệ, máy 
huyết áp, máy đo nhiệt độ, SPO2, pano áp phích tại điểm tiêm…và các trang 
thiết bị khác phục vụ công tác tiêm chủng chiến dịch. 

- Tiếp nhận trang thiết bị, vật tư từ Bộ Y tế cấp; lấy từ nguồn của chương 
trình tiêm chủng mở rộng và chủ động mua từ nguồn ngân sách địa phương.

- Trung tâm Y tế tuyến huyện nhận vắc xin, vật tư tiêm chủng tại Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hoặc Chương trình tiêm chủng Quốc gia bàn giao 
vắc xin trực tiếp tại các Trung tâm Y tế.

- Trạm y tế tuyến xã nhận vắc xin, vật tư tiêm chủng tại Trung tâm Y tế 
huyện, thị xã, thành phố vào sáng ngày thực hiện tiêm chủng (nhận và tiêm vắc 
xin trong ngày).

- Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế 
tuyến huyện thực hiện cấp phát, tiếp nhận, bảo quản vắc xin COVID-19, vật tư 
tiêm chủng theo quy định.

- Các cơ sở tiêm chủng xử lý chất thải trong quá trình tiêm chủng theo 
quy định.

5. Công tác điều tra, thống kê đối tượng  
- Các địa phương tổ chức lập danh sách toàn bộ người dân hiện đang cư 

trú trên địa bàn, theo đơn vị hành chính, bao gồm cả người thường trú và tạm trú 
theo 3 nhóm tuổi như sau: 

+ Người từ 12 tuổi - dưới 18 tuổi;
+ Người từ 18 tuổi - 65 tuổi;
+ Người trên 65 tuổi.
- Đối với nhóm người từ 18 tuổi - 65 tuổi, tiến hành phân loại thành các 

nhóm đối tượng như trong mục 2, phần III của Kế hoạch này.
- Danh sách thống kê đối tượng trong diện tiêm chủng COVID-19 phải có 

đầy đủ thông tin bao gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh, điện thoại, nghề 
nghiệp, số chứng minh thư/căn cước công dân, số thẻ bảo hiểm y tế, địa chỉ nơi 
ở hiện tại…theo đúng quy định trong Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 
về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 và theo các hướng dẫn của 
Bộ Y tế. 

- 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 trên phần mềm.

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các huyện, thị xã, thành phố 
chịu trách nhiệm rà soát đối tượng và lập danh sách đối tượng cần tiêm chủng 
trên địa bàn.

- Căn cứ số lượng vắc xin được cung ứng từng đợt, Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ 
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chỉ đạo đối tượng tiêm trước mỗi đợt tiêm chủng. 

- Danh sách đối tượng được tiêm vắc xin phải được Ban Chỉ đạo phòng 
chống dịch COVID-19 phê duyệt và công khai tại cơ sở tiêm chủng để tạo sự 
đồng thuận, hưởng ứng của người dân. 

6. Tổ chức buổi tiêm chủng
6.1. Quy định chung
- Công tác tổ chức buổi tiêm vắc xin phòng COVID-19 cần thực hiện 

đúng theo các quy định của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 
Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP 
ngày 15/11/2018 của Chính phủ trong đó có sửa đổi, bổ sung một số điều của 
nghị định 104/2016/NĐ-CP và các quy định của Bộ Y tế trong Công văn số 
1734/BYT-DP ngày 17/3/2021 về việc Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc 
xin phòng COVID-19. 

- Trong quá trình thực hiện cần đảm bảo đúng tiến độ, đúng đối tượng, 
đúng quy trình kỹ thuật và đảm bảo an toàn cao nhất cho người được tiêm.

- Triển khai tiêm 1 hoặc 2 buổi trong ngày tùy theo tiến độ cung ứng vắc 
xin; không tiêm quá 100 người/buổi/bàn tiêm. Mỗi điểm tiêm cố định có thể bố 
trí từ 1-2 bàn tiêm; điểm tiêm lưu động có thể bố trí nhiều bàn tiêm, nhưng 
không quá 10 bàn tiêm để đảm bảo các biện pháp phòng dịch và công tác theo 
dõi sau tiêm.

- Đảm bảo thực hiện đủ các bước tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 
6.2. Thực hiện các quy định về công tác phòng chống dịch 
- Tổ chức các buổi tiêm vắc xin phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy 

định về phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế và của địa phương. Trong đó 
đặc biệt chú ý đảm bảo giãn cách, đeo khẩu trang và khử khuẩn.

- Phân chia đối tượng đến tiêm theo các khung giờ khác nhau để tránh tập 
trung đông người trong cùng thời điểm.

- Bố trí điểm tiêm chủng theo quy tắc 1 chiều, đảm bảo khoảng cách giữa 
các bàn/vị trí tiêm chủng để phòng chống dịch theo thứ tự: bàn đón tiếp, hướng 
dẫn —> Khu vực chờ trước tiêm chủng —> Bàn khám sàng lọc và tư vấn trước 
tiêm chủng —> Bàn tiêm chủng —> Bàn ghi chép, vào sổ tiêm chủng —> Khu 
vực theo dõi và xử trí tai biến sau tiêm chủng. 

- Bố trí đủ khu vực chờ trước tiêm chủng, bàn khám sàng lọc, bàn tư vấn, 
bàn tiêm chủng, phòng theo dõi và xử trí tai biến sau tiêm; đảm bảo thông 
thoáng, đủ ghế ngồi và giữ khoảng cách giữa các đối tượng được tiêm chủng, 
nhân viên y tế, người nhà.
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- Khu vực tiêm chủng cần vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng; thực hiện lau 

khử khuẩn trước và sau mỗi buổi tiêm chủng đối với phòng tiêm, bàn tiêm, bàn 
khám phân loại, phòng chờ và phòng theo dõi sau tiêm.

- Cán bộ y tế và người đến tiêm chủng phải thực hiện nghiêm thông điệp 
5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt chú ý các biện pháp 
bảo hộ cá nhân như đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, rửa tay, sát khuẩn tay 
thường xuyên.

6.3. Đảm bảo an toàn tiêm chủng
- Công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng thực hiện theo Kế hoạch số 

1019/KH-BYT ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai công tác an toàn 
tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Các điểm tiêm bố trí nhân lực đủ số lượng và thành phần của mỗi đội 
tiêm cho mỗi bàn tiêm. Tất cả các thành phần trong đội tiêm đều phải được tập 
huấn và phân công nhiệm vụ rõ ràng trước khi thực hiện nhiệm vụ.

- Công tác khám sàng lọc trước tiêm phải tuân thủ nghiêm ngặt theo 
hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 2995/QĐ-BYT ngày 18/6/2021 về việc 
Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Trong 
đó đặc biệt chú ý một số nội dung như: 

+ Xác định và phân loại chính xác các đối tượng chống chỉ định, đối 
tượng trì hoãn tiêm chủng và đối tượng cần thận trọng trong tiêm chủng.

+ Chỉ thực hiện tiêm ngay cho người từ 18 - 65 tuổi và đủ điều kiện tiêm 
theo quy định. 

- Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh và lựa chọn thêm một số cơ sở 
điều trị đủ điều kiện để tổ chức tiêm cho các đối tượng này.

- Đảm bảo công tác giám sát, phát hiện và xử lý phản ứng sau tiêm chủng. 
+ Bố trí sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, thuốc để tiếp nhận, xử lý cấp 

cứu phản ứng sau tiêm ngay tại điểm tiêm chủng và ở các cơ sở y tế tuyến tỉnh, 
tuyến huyện trong thời gian diễn ra chiến dịch tiêm chủng. 

+ Mỗi điểm tiêm vắc xin phải chuẩn bị ít nhất 03 hộp thuốc chống phản 
vệ và một bơm tiêm rút sẵn 1ml Adrenalin, đặt ở ba nơi là bàn tiêm, phòng cấp 
cứu và phòng theo dõi sau tiêm. Tăng số lượng  thuốc Adrenalin trong mỗi hộp 
chống phản vệ từ 05 ống lên 10 ống/hộp. 

+ Mỗi điểm tiêm phải bố trí sẵn một phòng cấp cứu có đủ cơ số thuốc, 
trang thiết bị thiết yếu về cấp cứu theo quy định. Bố trí ít nhất 01 cán bộ đã được 
tập huấn về theo dõi, xử trí phản vệ theo Thông tư số 51/TT-BYT ngày 
31/12/20217 của Bộ Y tế phụ trách.

+ Các bệnh viện tuyến tỉnh và mỗi Trung tâm Y tế tuyến huyện thành lập 
ít nhất 02 đội cấp cứu lưu động, thường trực 24/24 giờ trong thời gian diễn ra 
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chiến dịch tiêm chủng trên địa bàn để sẵn sàng tiếp nhận, xử lý ngay các trường 
hợp phản ứng sau tiêm. Đồng thời chuẩn bị từ 3 - 5 giường bệnh cấp cứu (riêng 
Bệnh viện đa khoa tỉnh chuẩn bị ít nhất 5 giường bệnh) để sẵn sàng tiếp nhận 
các trường hợp cấp cứu sau tiêm vắc xin.

+ Các điểm tiêm chủng cung cấp cho đối tượng ngay sau khi được tiêm 
chủng một tờ rơi có thông tin về các phản ứng sau tiêm, ghi rõ các dấu hiệu cần 
liên hệ ngay với cơ sở y tế và có ít nhất 03 số điện thoại của sơ sở tiêm chủng để 
nhận phản hồi thông tin về sức khỏe và liên hệ khi cần.

+ Các điểm tiêm phân công cán bộ giám sát, theo dõi chủ động phản ứng 
sau tiêm trong 24 giờ đầu cho 100% người được tiêm. Tham mưu với Ban Chỉ 
đạo cùng cấp có giải pháp huy động chính quyền, đoàn thể tại cơ sở và người thân 
trong gia đình tham gia giám sát, theo dõi sức khỏe cho người được tiêm trong 24 
giờ đầu, tuần đầu sau tiêm và các ngày tiếp theo trong tháng đầu sau tiêm.

+ Các cơ sở y tế tổ chức tập huấn về chuyên môn cho những người tham 
gia tiêm chủng. Nội dung tập huấn tập trung vào hướng dẫn các công việc cụ thể 
của từng khâu, từng vị trí trong dây truyền tiêm chủng, từ khâu chuẩn bị đến 
thực hành tiêm chủng và theo dõi, xử trí sau tiêm tại mỗi điểm tiêm. Đảm bảo 
các cán bộ phải biết rõ và thành thạo các công việc cần làm.

- Ngoài ra các đơn vị chủ động áp dụng các biện pháp cần thiết khác, phù 
hợp với quy chế chuyên môn và tình hình tại địa phương để đảm bảo an toàn 
trong các chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19.

7. Hoạt động kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo
- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp phân công thành viên 

phụ trách và trực tiếp đi kiểm tra, giám sát các điểm tiêm.
 - Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế 

tuyến huyện tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên các hoạt động chuyên 
môn.

- Sử dụng phần mềm trong quản lý đối tượng tiêm chủng. Tất cả các đối 
tượng tiêm mũi 1 và mũi 2 phải được nhập vào phần mềm hồ sơ sức khỏe để 
quản lý theo dõi. Đảm bảo đầy đủ các thông tin cá nhân, thời gian tiêm theo quy 
định. Phải hoàn thành việc cặp nhập thông tin vào phần mềm hồ sơ sức khỏe của 
những người đã tiêm mũi 1 trước khi tiêm mũi 2. Thường xuyên cặp nhật tính 
năng trên phần mềm theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn.

- Công tác thông tin, báo cáo:
+ Trong giai đoạn đầu chiến dịch khi lượng vắc xin được cung ứng chưa 

nhiều, các điểm tiêm mới tổ chức tiêm 1 buổi/ngày, các trạm y tế tuyến xã báo 
cáo kết quả tiêm hàng ngày qua điện thoại và Email về Trung tâm Y tế tuyến 
huyện trước 11h30’. TTYT báo cáo về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng 
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chống dịch bệnh tỉnh (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật) trước 15 giờ hàng ngày 
qua Google driver. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổng hợp báo cáo Ban Chỉ 
đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh và Bộ Y tế trước 17h00’ hàng ngày. 

+ Khi lượng vắc xin được cung ứng nhiều, các điểm tiêm tổ chức tiêm 2 
buổi/ngày, các trạm y tế tuyến xã báo cáo kết quả tiêm hàng ngày bằng điện 
thoại và email về Trung tâm Y tế tuyến huyện trước 17 giờ. Trung tâm Y tế 
tuyến huyện tổng hợp báo cáo về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống 
dịch bệnh tỉnh (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật) trước 18 giờ hàng ngày qua 
Google driver. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch bệnh tỉnh và Bộ Y tế trước 19 giờ hàng ngày.

   + Sau khi kết thúc mỗi đợt tiêm các huyện/thành phố/thị xã báo cáo 
bằng văn bản theo mẫu hướng dẫn gửi về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 
tỉnh (qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân 
dân tỉnh và Bộ Y tế.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Y tế 
- Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch 

triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 - 2022 trên địa 
bàn toàn tỉnh.

- Tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế từ tỉnh đến cơ sở để tổ 
chức tốt chiến dịch tiêm chủng. 

- Cung cấp tài liệu chuyên môn cho các cơ quan thông tin đại chúng, các 
ban ngành, đoàn thể phục vụ cho công tác truyền thông, tuyên truyền về ý nghĩa, 
mục đích, lợi ích của chiến dịch.

- Dự trù, tiếp nhận, bảo quản, cấp phát đủ vắc xin, vật tư, phương tiện 
tiêm chủng, đáp ứng cho Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin COVID-19 năm 
2021- 2022 tại các địa phương trong tỉnh.

- Trên cơ sở số lượng vắc xin Bộ Y tế phân bổ từng đợt, tham mưu cho 
Ban Chỉ đạo tỉnh ra quyết định phân bổ số lượng vắc xin cho các địa phương 
phù hợp, kịp thời. 

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh thành lập 04 đoàn kiểm tra, giám sát tại 
các địa phương.

- Tổng hợp kết quả hàng ngày, báo cáo tiến độ về Trưởng Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch bệnh tỉnh; kết thúc chiến dịch báo cáo, đánh giá, rút kinh 
nghiệm và đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và thiết lập Văn phòng thường trực Chiến dịch 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của tỉnh đặt tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
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- Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, phương tiện tham gia vận 

chuyển, bảo quản, cấp phát vắc xin theo sự phân công của Ban Chỉ đạo phòng, 
chống COVID-19 tỉnh đảm bảo kịp thời, an toàn đúng quy định.

3. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc bố trí nguồn kinh phí mua vắc xin; 

kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-
19 năm 2021-2022 và hướng dẫn sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo các 
quy định hiện hành.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình 
tỉnh, Báo Hải Dương

- Chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền 
trước và trong thời gian tổ chức các đợt của chiến dịch tiêm chủng.

- Tăng thời lượng phát sóng, tin bài tuyên truyền về mục tiêu, lợi ích của 
việc tiêm vắc xin phòng COVID-19; chỉ định, chống chỉ định của vắc xin, phản 
ứng có thể gặp phải và hướng xử lý ban đầu các phản ứng không mong muốn 
sau tiêm chủng, số điện thoại và địa chỉ các đầu mối tiếp nhận thông tin..

- Cử phóng viên tiếp cận và đưa tin kịp thời các hoạt động triển khai tại 
các đơn vị, địa phương trong thời gian triển khai hoạt động tiêm chủng.

5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan
- Phổ biến, quán triệt và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, cá nhân 

phối hợp thực hiện Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng. 
- Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên trong ngành, đoàn thể hiểu 

biết về lợi ích, hiệu quả của chiến dịch, tích cực tham gia hoạt động tiêm chủng 
vắc xin phòng COVID-19 để phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho nhân 
dân, cho cộng đồng.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế 
tuyến huyện trên địa bàn triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 
cho các đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 của đơn vị trong ngành.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND các huyện, thành 

phố, thị xã đưa nội dung công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai tiêm chủng vắc xin 
phòng COVID-19 vào nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 
cấp huyện, cấp xã và tích cực phối hợp các ban ngành với các đơn vị y tế trên 
địa bàn tổ chức thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo 
Kế hoạch.

- Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai chiến 
dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 phù hợp với tình hình dịch 
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bệnh của địa phương, chủ động tiếp nhận vắc xin, bố trí kinh phí và tổ chức thực 
hiện tiêm hết số vắc xin được phân bổ, đảm bảo an toàn, đúng tiến độ.

- Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng 
COVD-19 cấp huyện và chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thành 
lập Ban Chỉ đạo cấp xã để chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng trên địa bàn.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiến hành điều tra, 
thống kê, lập danh sách tổng thể toàn bộ đối tượng trong độ tuổi tiêm vắc xin 
trên bàn theo đơn vị hành chính và nơi cư trú (phụ lục 2 kèm theo) để chuẩn bị 
sẵn sàng cho các đợt tiêm chủng theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống 
COVD-19 tỉnh. Phê duyệt danh sách đối tượng tiêm chủng tại địa phương theo 
thứ tự ưu tiên. 

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động tiêm chủng trên địa bàn.
- Bố trí kinh phí cho triển khai chiến dịch.
- Tổng kết, rút kinh nghiệm với các ban ngành, địa phương khi kết thúc 

chiến dịch và báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ 

trực tiếp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (khoa Kiểm soát bệnh truyền 
nhiễm - Ký sinh trùng - Côn trùng. ĐT: 02203846408, Email: 
gsdhd09@gmail.com) để được hướng dẫn cụ thể./. 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Ban điều hành TCMR QG;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể liên quan;
- UBND các huyện/Tx/Tp;
- Trung tâm KSBT tỉnh;
- Các bệnh viện tuyến tỉnh;
- TTYT các huyện/Tx/Tp;
- Lưu: VT, VX ().

CHỦ TỊCH

Triệu Thế Hùng

mailto:gsdhd09@gmail.com
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Phụ lục 1: 

BẢNG TỔNG HỢP
Số lượng đối tượng dự kiến tiêm vắc xin phòng covid 19 tỉnh Hải Dương

Tính đến ngày  tháng  năm 2021
(kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND  ngày        tháng 7 năm 2021)

Số người đã 
được tiêm vắc 

xinSTT Huyện

Số người 
từ 12 tuổi 
- dưới 18 

tuổi

Số 
người 
từ 18-
65 tuổi

Người 
trên 65 

tuổi 1 mũi 2 mũi

Số người từ 18 
tuổi trở lên dự 
kiến tiêm vắc 
xin năm 2021-

2022

1 TP Chí 
Linh

2 Nam Sách

3 TX Kinh 
Môn

4 Tp Hải 
Dương

5 Kim Thành

6 Cẩm Giàng

7 Gia Lộc

8 Tứ Kỳ

9 Ninh Giang

10 Bình Giang

11 Thanh 
Miện

12 Thanh Hà

 Tổng
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Phụ lục 2: 

TỔNG HỢP
Đối tượng dự kiến tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022
(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND  ngày        tháng 7 năm 2021 của 

UBND tỉnh Hải Dương)

Đã tiêm vắc 
xin phòng 
COVD-19

Chưa tiêm 
vắc xin 

COVID-19

Stt Đối tượng
(hiện đang cư trú trên địa bàn theo đơn vị 

hành chính bao gồm cả nhà nước và tư 
nhân)

Số 
lượng

Mũi 
1

Hai 
mũi

I Số người từ 12 - dưới 18 tuổi
II Số người trên 65 tuổi
III Số người từ 18 -65 tuổi (=1+2+3+4+5+......13)
1. Người làm việc trong cơ sở y tế
2. Người tham gia phòng chống dịch
3. Lực lượng công an
4. Lực lượng quân đội
5. Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam và thân nhân 

được cử đi nước ngoài; người làm việc trong các cơ quan 
Ngoại giao, Lãnh sự, các tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt 
Nam;

6. Hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh;
7. Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du 

lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước;
8. Giáo viên, người làm việc, học sinh, sinh viên tại các cơ sở 

giáo dục, đào tạo; lực lượng bác sỹ trẻ; người làm việc tại 
các cơ quan, đơn vị hành chính; các tổ chức hành nghề luật 
sư, công chứng, đấu giá... thường xuyên tiếp xúc với nhiều 
người;

9. Người mắc các bệnh mạn tính; Người trên 65 tuổi;
10. Người sinh sống tại các vùng có dịch;
11. Người nghèo, cận nghèo, các đối tượng chính sách xã hội;
12. Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công 

tác, học tập, lao động ở nước ngoài hoặc có nhu cầu xuất 
cảnh để công tác, học tập và lao động ở nước ngoài; chuyên 
gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam; vận động viên thể 
dục, thể thao thuộc các đội tuyển của tỉnh dự thi đấu các giải 
quốc gia, quốc tế;

13. Các đối tượng là người lao động, thân nhân người lao động 
đang làm việc tại các doanh nghiệp (bao gồm cả doanh 
nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp 
kinh doanh vận tải, tín dụng, du lịch...), cơ sở kinh doanh 
dịch vụ thiết yếu như các cơ sở lưu trú, ăn uống, ngân hàng, 
bưu chính viễn thông, chăm sóc sức khỏe, dược, vật tư y 
tế...cơ sở bán lẻ, bán buôn, chợ, công trình xây dựng, người 
dân ở vùng, khu du lịch, người cung cấp hàng hóa tiếp xúc 
với nhiều người;

14. Các chức sắc, chức việc các tôn giáo;
15. Người lao động tự do;
16. Các đối tượng khác theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế 

hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đề xuất của các đơn 
vị viện trợ vắc xin cho Bộ Y tế;
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DANH SÁCH 

Đối tượng dự kiến tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022
Nhóm đối tượng từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

Năm sinhStt Họ và tên
Nam Nữ

Địa chỉ Họ tên bố Họ tên mẹ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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DANH SÁCH 

Đối tượng dự kiến tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022
Nhóm đối tượng từ 18 tuổi đến 65 tuổi: có 13 nhóm đối tượng 

                     
Thôn/KDC..............................................xã/phường/TT...................................

Stt Họ và tên 
Ngày 

tháng năm 
sinh

Giới

Mã nhóm 
đối tượng 

ưu tiên
(Đánh số 
từ 1-13)

Đơn vị 
công 
tác

Số 
điện 
thoại 

Số 
CMT/ 
CCCD

Số thẻ 
bảo 

hiểm y 
tế 

 Số nhà/ 
Tổ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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DANH SÁCH 

Đối tượng dự kiến tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022
Nhóm đối tượng trên 65 tuổi

                     Thôn/KDC..............................................Xã/P/TT...................................

Stt Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh Giới Số điện 

thoại 
Số CMT/ 

CCCD
Số thẻ bảo 
hiểm y tế 

 Số nhà/ 
Tổ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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