
 

 

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

TTYT TX HOÀI NHƠN 

 Số:         /KH-TTYT 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Hoài Nhơn, ngày        tháng        năm 2021 
 

KẾ HOẠCH 

Tiêm vắc xin phòng COVID-19  

trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn Đợt 47, năm 2021 

 

Căn cứ Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 03/8/2021 của UBND thị xã Hoài nhơn 

về Kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 trên địa bàn thị xã; 

Căn cứ Công văn số 4741/SYT-NVY ngày 26/11/2021 của Sở Y tế Bình Định về 

việc phân bổ 150.000 liều vắc xin Vero Cell và 150.000 liều vắc xin AstraZeneca đợt 92 

năm 2021; 

Căn cứ Công văn số 4689/SYT-NVY ngày 23/11/2021 của Sở Y tế Bình Định về 

việc phân bổ 60.000 liều vắc xin AstraZeneca và 69.000 liều Abdala năm 2021. 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-

19 đợt 47 như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Phòng chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho các 

đối tượng nguy cơ và cộng đồng. Tiến tới đẩy nhanh diện bao phủ tiêm vắc xin phòng, 

chống dịch Covid-19 cho nhân dân trên địa bàn thị xã. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- 100% số lượng vắc xin Covid-19 được phân bổ (4.285 liều vắc xin Vero 

cell, 5.530 liều vắc xin Abdala) được tiêm cho người dân theo thứ tự ưu tiên quy định 

trong phần đối tượng. 

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19. 

II. THỜI GIAN, ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI  

1. Thời gian  

Thời gian triển khai: Ngày 30- 31/12/2021. 

2. Đối tƣợng và phạm vi triển khai 

2.1 Đối tƣợng: 

- Đối với vắc xin Vero Cell 

Tiêm trả mũi 2 cho người dân từ 18 đến 60 tuổi đã tiêm mũi 1 vắc xin Vero Cell 

đủ thời gian 03 tuần. 

Dự kiến: 4.288 đối tượng. 

- Đối với vắc xin Abdala 

Tiêm trả mũi 2 cho người dân từ 19 đến 65 tuổi đã tiêm mũi 1 vắc xin Abdala đủ 

thời gian 02 tuần. 

Tiêm trả mũi 3 cho người dân từ 19 đến 65 tuổi đã tiêm mũi 2 vắc xin Abdala đủ 

thời gian 02 tuần. 
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Dự kiến: 5.530 đối tượng 

2.2 Phạm vi triển khai:  

- Đối với vắc xin Vero Cell 

Triển khai trên địa bàn 10 xã, phường: Hoài Châu, Hoài Phú,Tam Quan, Hoài 

Hảo, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Hương, Hoài Hải, Hoài Thanh, Hoài Thanh 

Tây. 

 - Đối với vắc xin Abdala 

 Triển khai trên địa bàn 02 xã, phường: Hoài Xuân, Hoài Mỹ 

 - Tổng số đối tƣợng của 2 loại vắc xin: 9.818 đối tƣợng. 

 (Chi tiết số lượng đối tượng theo đơn vị xã/phường có phụ lục kèm theo) 

3. Loại vắc xin tiêm: Vắc xin Vero Cell và vắc xin Abdala. 

III. TỔ CHỨC CÁC ĐIỂM TIÊM 

1. Hình thức triển khai 

Triển khai tiêm vắc xin tại 09 điểm tiêm chủng lưu động đủ điều kiện tiêm 

chủng. Việc tổ chức tiêm chủng 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 của Bộ Y tế về tiêm chủng. Đảm bảo quy định về phòng chống COVID-

19 tại 1 điểm tiêm chủng. 

2. Địa điểm triển khai:  

Tổ chức các Điểm tiêm theo xã, phường như sau: 

Tổng số xã, phường triển khai: 12 xã, phường. 

Tổng số điểm tiêm: 09 điểm/ 19 bàn tiêm 

Điểm 

tiêm 
Địa phƣơng Địa điểm tiêm 

Số đối 

tƣơng 

Số 

bàn 

tiêm 

Thời gian 

triển khai 

1 Hoài Phú 
Hội trường UBND  

xã Hoài Phú 
1.466 03 30-31/12/2021 

2 Hoài Châu TYT xã Hoài Châu 1.782 03 30-31/12/2021 

3 

Tam Quan 

Hội trường UBND phường 

Tam Quan 

80 

01 

30/12/2021 

Hoài Hảo 75 

Tam Quan Bắc 100 

Tam Quan Nam 15 

4 
Hoài Thanh Hội trường UBND  

phường Hoài Thanh Tây 

140 
01 

Hoài Thanh Tây 60 

5 Hoài Hương 
Hội trường UBND  

phường Hoài Hương 
420 02 

6 Hoài Hải 
Hội trường UBND  

xã Hoài Hải 
150 01 



 

 

3 
 

7 Hoài Xuân 

Hội trường UBND Hoài 

Xuân (30/12/2021) – TYT 

Hoài Xuân (31/12/2021) 

1.722 03 

30-31/12/2021 

8 
Hoài Mỹ 

Nhà văn hóa thôn Lộ Diêu 
3.808 05 

9 Sân vận động xã Hoài Mỹ 

Tổng cộng 09 điểm tiêm 9.818 19  

3. Lực lƣợng tham gia 

3.1.Nhân viên y tế các bàn tiêm 

Các bàn tiêm do nhân viên y tế các TYT phụ trách đối tượng của địa bàn đó thực 

hiện. Mỗi bàn tiêm có ít nhất 4 NVYT tham gia, trong đó có ít nhất 1 bác sĩ, 1 y sĩ, 2 

người còn lại có thể là y sĩ hoặc Điều dưỡng hoặc nữ hộ sinh (đo dấu hiệu sinh tồn và 

tiêm vắc xin). Ngoài ra cần bố trí 1 người nhập liệu sau tiêm có thể là NVYT hoặc 1 cán 

bộ khác thành thạo tin học. 

Số lượng NVYT từ các TYT phục vụ các bàn tiêm:  

4 người/bàn tiêm x 19 bàn tiêm = 76 NVYT 

3.2. Bộ phận hỗ trợ: 

Thực hiện trật tự, phân luồng, tiếp đón, hành chính… 

Do các địa phương bố trí từ lực lượng Công an, dân quân, Đoàn viên thanh niên… 

12 người/điểm tiêm x 09 điểm tiêm =  108 người. 

3.3.Tổ cấp cứu lưu động 

- TTYT Hoài Nhơn và Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn phối hợp để phân 

công phụ trách các điểm tiêm. 

Mỗi Tổ cấp cứu lưu động gồm: ít nhất 1 bác sĩ, 2 điều dưỡng, 1 lái xe 

Số lượng: 36 người, 9 xe cấp cứu và trang thiết bị, thuốc cấp cứu… 

3.4. Bộ phận giám sát, hỗ trợ: 

Nhân viên Khoa KSBT: 1 người/điểm tiêm. Tổng cộng: 9 người. 

IV. BỐ TRÍ KHU VỰC TIÊM CHỦNG 

1. Bố trí địa điểm tiêm chủng 

- Bố trí khu vực chờ trước tiêm chủng, sàng lọc, tư vấn, tiêm chủng, theo dõi và 

xử lý tai biến sau khi tiêm chủng 30 phút đảm bảo thông thoáng, ghế ngồi và giữ khoảng 

cách giữa các đối tượng được tiêm chủng, nhân viên y tế, người nhà. 

- Bố trí điểm tiêm chủng theo quy tắc 01 chiều, đảm bảo khoảng cách giữa các 

bàn/vị trí tiêm chủng để phòng chống dịch Covid-19 theo thứ tự như sau: Đón tiếp - 

hướng dẫn, đo thân nhiệt - khu vực chờ tiêm chủng - Bàn khám sàng lọc và tư vấn trước 

khi tiêm chủng - Bàn nhập dữ liệu - Tiêm chủng - Khu vực theo dõi và xử lý tai biến sau 

khi tiêm chủng. 

- Có nhà vệ sinh và thực hiện lau sạch nhà vệ sinh bằng dung dịch khử khuẩn. 

2. Quy trình thực hiện nhƣ sau:  
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sau 
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- Bƣớc 1: Tiếp nhận và phân loại đối tượng đến tiêm chủng tại nơi tiếp đón: Hướng 

dẫn, kiểm tra đối tượng tiêm chủng và người nhà đi cùng thực hiện khi báo y tế điện tử; 

thực hiện đo thân nhiệt cho đối tượng tiêm chủng. 

- Bƣớc 2: Cung cấp phiếu đồng ý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo mẫu 

để người tiêm chủng đọc, điền thông tin và ký nếu đồng ý tiêm chủng. 

- Bƣớc 3:  

+ Đo dấu hiệu sinh tồn 

+ Khám sàng lọc đối tượng trước khi tiêm chủng theo Quyết định số 4355/QĐ-BYT 

ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Bộ Y tế. Tư vấn cho đối tượng tiêm chủng, người giám hộ 

về tác dụng, lợi ích của việc sử dụng vắc xin và giải thích những phản ứng có thể gặp sau 

tiêm chủng. Tư vấn các thông tin về theo dõi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Bƣớc 4: Kiểm tra danh sách dữ liệu hoặc nhập dữ liệu. 

- Bƣớc 5: Thực hiện tiêm chủng theo đúng chỉ định, đảm bảo an toàn theo quy định 

của Bộ y tế. 

- Bƣớc 6: Theo dõi, xử trí các sự cố vất lợi sau khi tiêm chủng. 

V. TỔ CHỨC CÁC BUỔI TIÊM 

1. Nhập liệu trƣớc tiêm vắc xin: 

UBND các xã, phường huy động lực lượng tổ chức thực hiện nhập liệu đối tượng 

tiêm vào phần mềm quản lý tiêm chủng trên địa chỉ: tiemchungcovid19.moh.gov.vn. 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn hướng dẫn cho địa phương thực hiện. 

Thời gian hoàn thành: trước ngày 30/12/2021. 

2. Điểm tiêm chủng: 

Căn cứ số lượng đối tượng và vắc xin được phân bổ, UBND các xã/phường lập kế 

hoạch, xây dựng khung giờ tiêm chủng, thông báo cho nhân dân đi tiêm theo quy định. 

Tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin Covid-19 theo Quyết định 3588/QĐ-BYT ngày 

26/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm vắc xin phòng 

Covid-19. Thống kê, báo cáo theo quy định. 

3. Tổ Cấp cứu lƣu động: 

Tổ chức 09 Tổ cấp cứu lưu động tại 09 điểm tiêm chủng theo sự phân công; xử lý, 

chuyển viện các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng theo quy định. 

4. Tổ Giám sát – Khoa KSBT 

Giám sát, hỗ trợ các điểm tiêm chủng xây dựng kế hoạch, khung giờ tiêm chủng, 

hậu cần…đảm bảo các điều kiện tiêm chủng an toàn, nhanh và đúng đối tượng. Hướng 
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dẫn thống kê, báo cáo theo quy định. 

5. Bộ phận trật tự, phân luồng, tiếp đón, hành chính: 

UBND các xã/phường phân công người làm các nhiệm vụ trật tự, phân luồng, 

tiếp đón, hành chính. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Y tế 

- Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, huy động nhân lực y tế tham gia tại các điểm 

tiêm chủng. 

- Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng tại địa phương 

về kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

- Tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin cho các điểm tiêm chủng. 

- Thành lập các đội cấp cứu, kịp thời xử trí các phản ứng có thể xảy ra tại các 

điểm tiêm chủng.  

- Tổ chức các buổi tiêm chủng đảm bảo an toàn, chất lượng, phòng chống 

dịch. 

- Tổng hợp tình hình thực hiện và báo cáo kết quả theo quy định. 

2. UBND và Trạm Y tế các xã/phƣờng 

- Căn cứ vào tình hình thực tế, các địa phương có thể xây dựng kế hoạch cho phù 

hợp (có thể tăng số bàn tiêm), chú ý phân chia khung giờ để gọi đối tượng đến tiêm; 

tránh ùn tắt tại các điểm tiêm; đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. 

 - Bố trí sắp xếp các điểm tiêm chủng đầy đủ bàn ghế, rạp che mưa nắng, đảm 

bảo phục vụ theo yêu cầu.  

- Hỗ trợ lực lượng công an, dân quân, đoàn viên thanh niên...giữ gìn trật tự, phân 

luồng đối tượng trong các ngày tiêm chủng. 

- UBND các xã/phường bố trí nhân lực để nhập liệu ngay sau khi tiêm. Trong 

thời gian chờ theo dõi sau tiêm 30 phút,  hướng dẫn người tiêm cài đặt phần mềm HSSK 

và PC COVID; kiểm tra các thông tin đã cập nhật lên, nếu không liên thông được thì yêu 

cầu bên Công an phường kiểm tra lại thông tin và xác nhận thông tin cho chính xác đảm 

bảo đưa lên được các phần mềm trên. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 47, năm 2021 

thực hiện trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn. Mọi khó khăn, đề nghị các đơn vị liên quan kịp 

thời phản ảnh về Trung tâm Y tế Hoài Nhơn để phối hợp giải quyết./. 

Nơi nhận:      
- Sở Y tế Bình Định 

- TT KSBT Bình Định           (báo cáo); 

- UBND thị xã Hoài Nhơn 

- Phòng Y tế thị xã 

- BVĐK KV Bồng Sơn             (phối hợp); 

- UBND xã, phường 

- Khoa Dược-TTBYT-KSNK 

- TYT xã, phường   (thực hiện); 

- Lưu: VT, KSBT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Hữu Vinh 
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