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KẾ HOẠCH 

Tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn 

 tỉnh Lai Châu đợt 2 năm 2021 

 

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua 

và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; 

Căn cứ Quyết định 1210/QĐ-BYT ngày 09/02/2021 của Bộ Y tế về việc 

phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng 

COVID-19 giai đoạn 2021-2022 do COVAX Facility hỗ trợ; Quyết định số 

1467/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022; Văn bản số1734/BYT-DP ngày 

17/3/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19; Quyết định số 1624/QĐ-BYT ngày 18/3/2021 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

của AstraZeneca; Quyết định số 4198/QĐ-BYT ngày 22/5/2021 của Bộ Y tế về 

việc triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Quyết 

định số 3886/QĐ-BYT 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; Quyết định số 2499/QĐ-BYT, 

ngày 20/5/2021 của Bộ Y tế về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 3; 

Quyết định số 4260/BYT-DP, ngày 25/5/2021 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin 

phòng COVID-19.  

Để kịp thời triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo phân bổ của Bộ 

Y tế. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phê duyệt Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu đợt 2 năm 2021, cụ thể như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TIÊM PHÒNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

ĐỢT 01 NĂM 2021 

Sau khi nhận vắc xin phân bổ từ Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo 

các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện 

đảm bảo an toàn trong tiêm chủng. 

 Triển khai tiêm chủng tại 29 cơ sở tiêm chủng trên địa bàn toàn tỉnh từ 

ngày 22/4/2021 đến ngày 14/5/2021. Kết quả đạt được như sau: 

1. Kết quả tiêm chủng 

Tổng số tổng số đối tượng được tiêm đợt 1 năm 2021 là: 3.848/3.500 liều 

được cấp, đạt tỷ lệ 109,9% (vì quy cách đóng lọ 6,4ml/10 liều, liều tiêm 

0,5ml/liều tuy nhiên khi triển khai các điểm tiêm đã sử dụng được tối đa lượng 

vắc xin trong lọ nên đạt tỷ lệ cao). 



 

1.1. Đối tượng thuộc hệ dân sự 

 Tổng số người thuộc hệ dân sự theo kế hoạch được tiêm: 2.768/2.300 liều 

được cấp, đạt tỷ lệ 120%.  

1.2. Đối tượng thuộc lực lượng vũ trang 

+ Tổng số người thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: 841/879 người, 

đạt tỷ lệ 95,7%. 

+ Tổng số người thuộc lực lượng Công an tỉnh được tiêm: 239/200 liều 

được cấp đạt tỷ lệ 119,5%.  

2. Tác dụng bất lợi, phản ứng sau tiêm 

Trong chiến dịch triển khai tiêm đợt 01 năm 2021, toàn tỉnh ghi nhận  

1.110 trường hợp tác dụng bất lợi sau tiêm; 04 trường hợp sốc phản vệ đã được 

xử lý kịp thời, đúng quy định, tình trạng sức khỏe ổn định. 

3. Thuận lợi, khó khăn trong triển khai tiêm đợt 1 năm 2021 

3.1. Thuận lợi  

- Ban Chỉ đạo các cấp quan tâm chỉ đạo sát sao, các ban, ngành, đoàn thể 

phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện. 

 - Nhân lực đã được tập huấn và có kinh nghiệm trong hoạt động tiêm chủng, 

cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản đáp ứng điều kiện phục vụ cho hoạt động tiêm 

chủng. 

- Các cơ sở tiêm chủng đều thực hiện nghiêm túc việc khám sàng lọc, tư vấn 

và giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng theo hướng dẫn. Việc xử trí đối với các 

trường hợp phản ứng sau tiêm chủng đã được các cơ sở tiêm chủng thực hiện tốt 

và đảm bảo an toàn cho đối tượng tiêm chủng. 

3.2. Khó khăn 

- Vắc xin COVID-19: AstraZeneca là loại vắc xin hoàn toàn mới. Tốc độ, 

quá trình phát triển vắc xin này có thể khiến nhiều người nghi ngờ về tính an toàn 

của vắc xin, các phản ứng phụ có thể xẩy ra nên một số người còn e ngại khi 

quyết định tham gia tiêm vắc xin.  

- Hạn sử dụng vắc xin rất ngắn, do vậy việc triển khai tiêm phòng gấp rút 

nên gặp nhiều khó khăn từ khâu chuẩn bị tổ chức chiến dịch đến triển khai tiêm 

vét cho các đối tượng tạm hoãn tiêm làm ảnh hưởng tiến độ chung của tỉnh. 

- Trong tiêm chủng đợt 1 xuất hiện tình trạng phản ứng nặng sau tiêm, nên 

còn ảnh hưởng về tâm lý đối với một số trường hợp và cán bộ thực hiện tiêm 

chủng. 

II. KẾ HOẠCH TIÊM VẮC XIN PHÒNG BỆNH COVID-19 ĐỢT 2 NĂM 2021 

1. Mục tiêu, yêu cầu 

1.1. Mục tiêu chung 

Chủ động phòng, chống dịch bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 



 

cho các đối tượng theo thứ tự ưu tiên của Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 

của Chính phủ. Góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19.  

1.2. Mục tiêu cụ thể 

- Trên 95% đối tượng được lựa chọn ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 

mũi 1 đợt 2 năm 2021 theo quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ.  

- Phấn đấu 100% đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 được tiêm trả mũi 

2 đợt 1 năm 2021. 

- Tiếp nhận, cung ứng kịp thời và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 

cho các đối tượng theo các nhóm ưu tiên. 

- Đảm bảo an toàn cho các đối tượng tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 tại các điểm tiêm trên địa bàn tỉnh. 

1.3. Yêu cầu 

- Lựa chọn đối tượng ưu tiên tiêm đợt 2 năm 2021 theo đúng quy định tại 

Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ. 

- Rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác đối tượng tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 đợt 2 năm 2021; đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch danh sách 

đối tượng tiêm, tạo sự tin tưởng và hợp tác của lực lượng tuyến đầu, người dân 

trong quá trình triển khai tiêm chủng. 

- Các đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 phải được lập danh sách 

chi tiết, được các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã lựa chọn và 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phê duyệt, chịu trách nhiệm về việc rà soát, lựa 

chọn đối tượng ưu tiên theo quy định. 

- Đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo quy định. 

2. Đối tượng, địa điểm, thời gian tiêm phòng 

2.1. Đối tượng triển khai 

Đối tượng tiêm vắc xin phòng COVD-19 đợt 2 năm 2021 là các đối tượng 

ưu tiên theo quy định tại mục a, b, c, d, khoản 1, Điều 2 Nghị quyết số 21/NQ-CP 

ngày 26/02/2021 của Chính phủ.  

* Tổng số đối tượng dự kiến được tiêm: 13.000 đối tượng, trong đó: 

 - Đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 02 của đợt 01 năm 2021 

là: 2.757 đối tượng. 

 + Nhóm ưu tiên số I:  Người tham gia phòng chống dịch (Người làm việc 

trong cơ sở y tế, Ban Chỉ đạo, người làm việc trong khu cách ly, người làm 

nhiệm vụ điều tra truy vết, phóng viên, kiểm dịch y tế, cán bộ tại các chốt kiểm 

soát …). 

- Đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 đợt 02 năm 2021: 10.243 

người, cụ thể: 



 

 + Nhóm ưu tiên số I:  Người tham gia phòng chống dịch (Người làm việc 

trong cơ sở y tế, Ban Chỉ đạo, người làm việc trong khu cách ly, đội tự quản, 

người làm nhiệm vụ điều tra truy vết, phóng viên, tổ giúp việc - Ban Chỉ đạo, 

kiểm dịch y tế, cán bộ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, ...), đối tượng còn lại của 

đợt 1, nhân lực được thay thế ở các vị trí tuyến đầu chống dịch. Lực lượng tham 

gia bệnh viện dã chiến, cán bộ y tế ngoài công lập tình nguyện tham gia phòng 

chống dịch … 

 + Nhóm II: Nhân viên cán bộ ngoại giao; cán bộ hải quan; cán bộ làm công 

tác xuất nhập cảnh. 

 + Nhóm III: Người cung cấp dịch vụ thiết yếu (Vận tải, du lịch, điện nước, 

người trực tiếp bán xăng dầu, …). 

 + Nhóm IV: Giáo viên mầm non, người làm tại các cơ sở giáo dục đào tạo.  

 + Đối tượng hoãn đợt 1 năm 2021: Người tham gia phòng chống dịch (Ban 

Chỉ đạo, người làm trong khu vực cách ly, điều tra truy vết, đội tự quản, phóng 

viên, chốt kiểm dịch...). 

Ghi chú: Tùy vào tình hình thực tế đơn vị có thể mở rộng đối tượng ưu tiên 

theo thứ tự Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ và phù hợp 

với số lượng vắc xin phân bổ. 

2.2. Địa điểm, thời gian triển khai 

 * Địa điểm tiêm: Tổng số điểm tiêm: 80 điểm tiêm, cụ thể: 

 - Tuyến tỉnh: 02 điểm  

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

+ Bệnh viện đa khoa tỉnh. 

 - Trung tâm y tế huyện, thành phố: 09 điểm 

Trung tâm y tế: Thành phố, Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Mường Tè, 

Tam Đường, Than Uyên, Tân Uyên, Sìn Hồ - Cơ sở 2. 

 - Trạm y tế xã, phòng khám đa khoa khu vực: 69 điểm 

 Phong Thổ (04); Sìn Hồ (20); Nậm Nhùn (06); Mường Tè (11); Tam 

Đường (13); Than Uyên (09); Tân Uyên (06). 

* Thời gian thực hiện: 

 - Vòng 1: Dự kiến từ 15/6/2021-20/7/2021: 

 + Tiêm mũi 01: Tại các điểm tiêm Trạm y tế xã, cụm xã, Phòng khám đa 

khoa khu vực trên toàn tỉnh; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Bệnh viện đa 

khoa tỉnh, Trung tâm y tế Thành Phố. 

 + Tiêm trả mũi 02: Các đối tượng đã tiêm chủng đợt 1 năm 2021 theo Kế 

hoạch số 989/KH-UBND (Đối tượng đã tiêm đợt 1 năm 2021 đủ thời gian từ 8-

12 tuần kể từ ngày được tiêm mũi 1).  

 - Vòng 2: Dự kiến từ 22/7/2021 - 10/8/2021. 



 

 Tại 08 Trung tâm y tế các huyện, thành phố + Trung tâm y tế Sìn Hồ cơ sở 

2 và các điểm tiêm tại Trạm y tế xã: Triển khai tiêm mũi 01 đợt 2 năm 2021 và 

tiêm trả mũi 02 cho các đối tượng đã tiêm chủng đợt 1 năm 2021 theo Kế hoạch 

số 989/KH-UBND. 

3. Phạm vi, hình thức triển khai 

- Triển khai các đối tượng tiêm thứ tự ưu tiên theo Nghị quyết 21/NQ-CP 

ngày 26/02/2021 trên phạm vi toàn tỉnh.  

- Triển khai lồng ghép giữa các đối tượng tiêm mũi 1 đợt 2 năm 2021 và 

trả mũi 2 (đã tiêm mũi 1 đợt 1) tại các điểm tiêm, theo phương thức cuốn chiếu 

tại xã; Cụm xã; Phòng khám đa khoa khu vực, Trung tâm y tế. 

4. Nội dung thực hiện 

4.1. Tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên 

y tế triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 đợt 2 năm 2021 

 4.1.1. Tổ chức tại tuyến tỉnh: 

 - Số lớp tập huấn: 01 lớp. 

 - Số học viên tham dự: 98 học viên. 

 - Địa điểm: Hội trường Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

 - Đối tượng, thành phần tham dự: 

+ Trung tâm y tế huyện, thành phố: 32 người (04 cán bộ/huyện, thành phố: 

Lãnh đạo đơn vị; Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm- HIV/AIDS; Thư ký 

chương trình tiêm chủng; Trưởng khoa HSCC hoặc Phó Trưởng Khoa phụ trách) 

+ Trạm Y tế xã, phường thuộc Trung tâm Y tế thành phố: 14 người (02 

người/trạm y tế: 01 Trưởng trạm; 01 chuyên trách chương trình tiêm chủng). 

+ Đội cấp cứu lưu động: 24 người (3 người/đội): Bệnh viện đa khoa tỉnh 

(04); Bệnh viện Phổi (02); Bệnh viện YHCT (02). 

+ Bệnh viện đa khoa tỉnh: 12 người 

 + Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 16 người 

- Thời gian: Do Sở Y tế bố trí. 

 - Giảng viên: Cán bộ tuyến tỉnh đã được đào tạo, tập huấn tại Trung ương. 

 4.1.2. Tổ chức tại tuyến huyện:  

 - Dự kiến 16 lớp: Than Uyên (03); Tân uyên (02); Tam Đường (03); Phong 

Thổ (02); Sìn Hồ (03); Nậm Nhùn (01); Mường Tè (02). 

- Tổng số cán bộ y tế tham dự: 684 học viên (từ 30-40 người/lớp). 

- Thời gian tập huấn: Do Sở Y tế bố trí. 

- Địa điểm: Trung tâm y tế các huyện. 

- Đối tượng tập huấn: Cán bộ trạm y tế các xã, thị trấn, cán bộ y tế tại các 

tuyến tham gia triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Đội 



 

cấp cứu cơ động; Khoa Hồi sức cấp cứu; Khoa khám bệnh. 

- Giảng viên: Cán bộ Trung tâm y tế huyện đã được đào tạo, tập huấn tại tỉnh. 

4.2. Nội dung tập huấn:  

 + Hướng dẫn triển khai kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 đợt 2 tại tỉnh Lai 

Châu. 

+ Hướng dẫn sử dụng vắc xin phòng COVID -19, những điểm lưu ý khi sử 

dụng vắc xin COVID-19. 

+ Hướng dẫn tổ chức khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin COVID-19, 

kỹ thuật tiêm,thực hành tiêm chủng,tổ chức buổi tiêm chủng. 

+ Hướng dẫn xử trí sự cố bất lợi sau tiêm; Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị 

hội chứng giảm tiểu cầu, huyết khối sau tiêm vắc xin COVID-19 theo Quyết định 

số 1966/QĐ-BYT, ngày 22/4/2021; Quyết định số 4198/QĐ-BYT ngày 

22/5/2021 của Bộ Y tế về triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19; Quyết định số 3886/QĐ-BYT 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. 

 4.3. Công tác tổ chức tuyên truyền, vận động 

Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cung cấp các thông tin cho cơ 

quan thông tấn, báo chí; phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai công tác 

tuyên truyền, vận động tổ chức tiêm chủng: 

*  Nội dung truyền thông 

- Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 năm 2021. 

- Các nhóm đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19.  

- Lợi ích, tác dụng, hiệu quả của các loại vắc xin phòng COVID-19. 

 - Khuyến cáo về thực hiện Thông điệp 5K + vắc xin trong phòng, chống 

COVID-19. 

 - Vận động người dân ủng hộ, tham gia và hỗ trợ quá trình triển khai tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 và cuộc chiến chống dịch COVID-19. 

* Thời gian thực hiện: Trước, trong và sau khi triển khai tiêm chủng. 

4.4. Rà soát lại đối tượng trước khi triển khai chiến dịch 

Thực hiện điều tra, rà soát lại danh sách đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 đợt 2 năm 2021 và đối tượng trả mũi 2, đối tượng tạm hoãn 

chưa tiêm của đợt 1 và đối tượng người tham gia phòng chống dịch theo Nghị 

quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ hiện có mặt trên địa bàn trước khi triển khai 

chiến dịch.  

 4.5. Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin, vật tư 

* Tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tiếp nhận vắc xin COVID-19 ngày 

26/5/2021, hiện đang lưu kho, bảo quản bảo quản theo đúng quy định. 



 

- Tuyến huyện, thành phố: Trung tâm y tế huyện, thành phố vận chuyển 

vắc xin từ kho tỉnh về kho huyện, thành phố để bảo quản và cấp phát cho các 

điểm tiêm 01 ngày trước khi tiêm chủng hoặc ngay trong buổi tiêm. 

- Các điểm tiêm chủng tại tuyến xã tiếp nhận vắc xin từ tuyến huyện, bảo 

quản và vận chuyển vắc xin cho các điểm tiêm chủng. Vắc xin còn dư sau khi kết 

thúc mỗi buổi tiêm chủng tại Trạm y tế xã sẽ được chuyển về kho huyện hoặc bảo 

quản ngay tại Trạm y tế xã có tủ lạnh bảo quản vắc xin theo tiêu chuẩn. 

* Phương tiện vận chuyển 

- Vận chuyển vắc xin, vật tư từ tỉnh về huyện bằng ô tô của Trung tâm y tế. 

Vắc xin được bảo quản bằng hòm lạnh ở nhiệt độ (+2-80C) trong suốt quá trình 

vận chuyển. 

- Vận chuyển vắc xin, vật tư từ huyện về Trạm y tế xã, phường, thị trấn 

bằng phương tiện sẵn có tại địa phương. Vắc xin được bảo quản bằng hòm lạnh, 

phích lạnh ở nhiệt độ (+2-80C). 

 4.6. Thành lập đội cấp cứu 

- Tuyến tỉnh 07 đội cấp cứu: Bệnh viện đa khoa tỉnh (03); Bệnh viện Phổi 

(02), Bệnh viện Y học cổ truyền (02). Hỗ trợ trực tiếp tại các điểm tiêm của tuyến 

huyện, thành phố trong suốt thời gian triển khai chiến dịch.  

- Tuyến huyện 02 đội cấp cứu/huyện, thành phố. 

- Thành phần đội cấp cứu là: Bác sỹ, nhân viên y tế có kinh nghiệm trong 

xử trí cấp cứu, mỗi đội phải chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư và xe cấp 

cứu chuyên dụng theo quy định. Phương tiện xe, lái xe và tổ cấp cứu. 

- Nhiệm vụ: 

+ Thường trực cấp cứu và thực hiện khám sàng lọc trước tiêm tại các điểm 

tiêm đã được phân công phụ trách, đội cấp cứu công bố điện thoại cho các điểm 

tiêm được phụ trách. 

+ Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và cơ số thuốc 

phòng chống phản vệ và thiết bị cấp cứu cần thiết khác. 

+ Hỗ trợ qua điện thoại về chuyên môn cấp cứu khi tại các điểm tiêm khi 

cần thiết. 

4.7. Tổ chức buổi tiêm chủng 

Tổ chức các điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại: Bệnh viện đa 

khoa tỉnh; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Trung tâm y tế huyện, thành phố; 

Trung tâm y tế Sìn Hồ cơ sở 2; Trạm y tế xã, phường, thị trấn đảm bảo an toàn, 

theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về 

hoạt động tiêm chủng, Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 quy định 

chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2018/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; Văn bản số 1734/BYT-DP ngày 

17/3/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19; Quyết định số 1624/QĐ-BYT ngày 18/3/2021 của Bộ Y tế về việc 



 

hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

của AstraZeneca; Quyết định số 4198/QĐ-BYT ngày 22/5/2021 của Bộ Y tế về 

triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; Quyết định số 

3886/QĐ-BYT 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. 

- Xây dựng kế hoạch buổi tiêm chủng đảm bảo không quá 100 đối 

tượng/điểm tiêm chủng/buổi tiêm chủng. 

- Tại các điểm tiêm các huyện phải bố trí đủ phương tiện, tổ cấp cứu mới tổ 

chức tiêm. 

- Thông báo cụ thể thời gian tiêm chủng cho đối tượng được tiêm chủng, 

hướng dẫn khai báo y tế cũng như tình hình sức khỏe khi đến tiêm chủng. 

- Tất cả cán bộ y tế tham gia vào tiêm chiến dịch đều phải đều phải được 

tập huấn theo Thông tư số 51/2017/TT/-BYT, ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về 

việc hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ trước khi triển khai. 

- Tại mỗi điểm tiêm thực hiện đầy đủ quy trình: Khám sàng lọc, tư vấn cho 

người được tiêm chủng, giải thích những phản ứng có thể gặp sau tiêm.  

- Theo dõi người được tiêm chủng ít nhất 30 phút sau khi tiêm chủng và 

hướng dẫn đối tượng tiêm chủng tiếp tục theo dõi sức khỏe ít nhất 7 ngày sau 

tiêm chủng về các dấu hiệu: Toàn trạng, tinh thần, ăn, ngủ, nhịp thở, phát ban, 

triệu chứng tại chỗ. Thông báo cho nhân viên y tế nếu có dấu hiệu bất thường 

nhằm kịp thời xử lý phản ứng sau tiêm. 

- Bơm kim tiêm, rác thải y tế sau mỗi buổi tiêm chủng thực hiện thu hủy 

theo quy định của Bộ Y tế. 

 4.8. Kiểm tra, giám sát 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, cấp huyện tổ chức kiểm 

tra, giám sát công tác triển khai trước, trong và sau chiến dịch. 

Ngành Y tế chỉ đạo các phòng chức năng, các đơn vị liên quan chỉ đạo, 

hướng dẫn, hỗ trợ, giám sát về chuyên môn trong quá trình triển khai chiến dịch. 

4.9. Công tác đảm bảo hậu cần  

Chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cơ số thuốc, vật tư hóa chất, trang thiết bị cần 

thiết phục vụ chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19. 

Chuẩn bị biểu mẫu chuyên môn phục vụ triển khai chiến dịch theo các quy 

định, văn bản, hướng dẫn của Bộ Y tế. 

5. Kinh phí thực hiện  

- Kinh phí trung ương: Trung ương hỗ trợ 13.000 liều vắc xin, bơm kim 

tiêm, hộp an toàn. 

- Kinh phí địa phương: Đảm bảo cho các hoạt động tiêm, in ấn biểu mẫu 

chuyên môn, truyền thông, xăng xe vận chuyển vắc xin, kinh phí mua sắm thuốc, 

bơm kim tiêm,vật tư tiêu hao, kinh phí giám sát trước, trong và sau khi triển khai 



 

chiến dịch, kinh phí điều tra phản ứng sau tiêm… 

Kinh phí thực hiện tổ chức tập huấn, kinh phí cho phương tiện, con người 

của các tổ, đội cấp cứu tại các điểm tiêm. 

6. Tổ chức thực hiện 

6.1. Sở Y tế 

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch 

đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về 

đối tượng và công tác tiêm vắc xin COVID-19 đợt 2 năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 

- Lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu cấp có thẩm 

quyền đảm bảo kinh phí triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19.  

- Tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát 

việc tổ chức triển khai tiêm vắc xin COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

- Bố trí, sắp xếp nhân lực, đối tượng tiêm tại các điểm tiêm phù hợp với 

tình hình thực tế. Chỉ đạo các đơn vị trong ngành Y tế chuẩn bị đầy đủ các 

phương án đảm bảo sẵn sàng cấp cứu, xử trí tai biến; tập trung nguồn lực triển 

khai chiến dịch để đạt được mục tiêu đề ra. 

- Định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế, UBND tỉnh kết quả thực hiện. 

6.2. Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh đảm bảo kinh phí triển 

khai tiêm vắc xin thuộc đối tượng chi từ nguồn ngân sách địa phương, đảm bảo 

đúng theo quy định của pháp luật. 

6.3. Sở Thông tin &Truyền thông, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh 

&Truyền hình tỉnh 

 Phối hợp với Sở Y tế tăng cường công tác truyền thông, giáo dục, sức 

khỏe về sử dụng vắc xin phòng COVID-19. 

6.4. Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể liên quan 

- Rà soát, thống kê, lập danh sách các đối tượng thuộc các nhóm ưu tiên 

tiêm đợt 2 theo đúng quy định gửi Sở Y tế; phối hợp với Sở Y tế tổ chức tiêm cho 

các đối tượng thuộc đơn vị và hỗ trợ Sở Y tế khi cần thiết. 

- Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và các cơ quan chức năng trong việc 

tuyên truyền nâng cao nhận thức của các nhóm đối tượng, vận động các đối 

tượng đi tiêm vắc xin COVID-19 theo kế hoạch. 

6.5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với địa phương và 

tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

- Phối hợp với ngành Y tế và các đơn vị liên quan triển khai chiến dịch 

tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

- Tổ chức tuyên truyền về lợi ích tiêm vắc xin phòng COVID-19, theo dõi 



 

các phản ứng sau tiêm chủng. 

- Bảo đảm nguồn kinh phí triển khai hoạt động tiêm chủng vắc xin 

COVID-19 theo phân cấp ngân sách; căn cứ tình hình thực tế của địa phương bố 

trí nguồn lực để đảm bảo cho công tác tiêm chủng. 

Căn cứ nội dung Kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các 

sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Bộ Y tế; (B/c) 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (B/c) 

- UBND tỉnh: U;  

- Cục Y tế dự phòng; 

- Viện Vệ sinh dịch tễ; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; 

- CDC; 

- Lưu: VT, VX1. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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