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KẾ HOẠCH

Triển khai tiêm liều nhắc lại lần 2 vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng
từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022
Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc
ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm
2021-2022; Công văn số 2357/BYT-DP ngày 09/5/2022 của Bộ Y tế về việc
tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4); Công điện số 708/CĐBYT, ngày 26/5/2022 của Bộ Y tế về việc tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin
phòng COVID-19;
Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 111/TTr-SYT ngày 30/5/2022. Để
tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19 cho những người đã được tiêm
liều nhắc lại lần 1 vắc xin phòng COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
phê duyệt kế hoạch triển khai tiêm liều nhắc lại lần 2 vắc xin phòng COVID-19
trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2022, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung: Phòng, chống dịch chủ động bằng việc tiêm vắc xin
phòng COVID-19 cho cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lai Châu, góp phần thực
hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội.
2. Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu trên 90% người từ 50 tuổi trở lên; Người từ
18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; Người từ 18 tuổi
trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19: cán bộ y tế, cán bộ
tuyến đầu, công nhân, người làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn
tỉnh.
II. NGUYÊN TẮC, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG, TRIỂN KHAI
1. Nguyên tắc
- Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, thống nhất chặt chẽ của các cấp
ủy đảng, chính quyền các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện; gắn với trách
nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương; tạo sự đồng thuận, phối
hợp của toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh.
- Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
- Sử dụng đồng thời tất cả các loại vắc xin đủ điều kiện từ nguồn vắc xin
được Bộ Y tế phân bổ để triển khai thực hiện.
- Việc triển khai tiêm chủng phải theo đúng hướng dẫn của cơ quan
chuyên môn, đảm bảo an toàn tiêm chủng đồng thời tiết kiệm, tránh lãng phí;
đảm bảo tỷ lệ bao phủ cao và tiếp cận công bằng cho đối tượng được tiêm chủng
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trên địa bàn.
2. Thời gian
Dự kiến từ tháng 6/2022 (áp dụng phù hợp theo tiến độ và số lượng cung
ứng vắc xin của Bộ Y tế cho tỉnh Lai Châu).
3. Đối tượng tiêm
3.1. Đối tượng thuộc diện ưu tiên
- Người từ 50 tuổi trở lên;
- Người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng;
- Người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với
COVID-19: Cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc tại các
nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh.
3.2. Số đối tượng
Dự kiến đối tượng tiêm liều nhắc lại lần 2: 60.796 (người)
TT

Tên huyện/thành phố

Số đối tượng tiêm liều nhắc lại lần 2

1

TTYT huyện Sìn Hồ

10.497

2

TTYT huyện Mường Tè

6.696

3

TTYT huyện Nậm Nhùn

4.825

4

TTYT huyện Phong Thổ

9.092

5

TTYT huyện Tam Đường

6.860

6

TTYT Thành Phố Lai Châu

8.785

7

TTYT huyện Than Uyên

8.016

8

TTYT huyện Tân Uyên

6.025

Tổng

60.796

4. Phạm vi, hình thức triển khai
Trên quy mô toàn tỉnh; tổ chức tiêm chủng theo hình thức chiến dịch.
III. NỘI DUNG
1. Hướng dẫn về tiêm liều nhắc lại lần 2 vắc xin phòng COVID-19
- Loại vắc xin: Vắc xin mRNA (vắc xin do hãng Pfizer hoặc Moderna sản
xuất); vắc xin do Astrazeneca sản xuất; vắc xin cùng loại với mũi nhắc lại lần 1.
- Khoảng cánh: Ít nhất là 4 tháng sau mũi nhắc lại lần 1.
- Người đã mắc COVID -19 sau tiêm mũi nhắc lại lần 1: Trì hoãn 3 tháng
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sau khi mắc COVID-19.
2. Cung ứng, tiếp nhận vắc xin
- Vắc xin đủ điều kiện được cung ứng từ các nguồn khác nhau theo phân
bổ từ Bộ Y tế cho địa phương.
- Sở Y tế là đơn vị tiếp nhận, bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng từ các
nguồn được Bộ Y tế phân bổ cho địa phương, phối hợp với các đơn vị liên quan
phân bổ cho các huyện, thành phố triển khai thực hiện.
3. Tổ chức tiêm chủng
- Tổ chức theo hình thức tiêm chủng chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng
cố định, tại điểm tiêm lưu động. Căn cứ vào tình hình dịch COVID-19 và số
lượng vắc xin được cấp để triển khai đồng loạt toàn tỉnh hoặc “cuốn chiếu” theo
địa bàn đản bảo phù hợp với tình hình thực tế.
- Tổ chức điểm tiêm chủng cố định: Tại các cơ sở y tế trên địa bàn.
- Tổ chức các điểm tiêm chủng lưu động: Tại từng bản, khu, tổ dân phố
hoặc cụm bản, khu, tổ dân phố gần nhau tại nơi có giao thông khó khăn.
- Các đợt tiêm chủng sẽ được triển khai căn cứ theo tiến độ cung ứng vắc
xin thực tế của Bộ Y tế cho địa phương; Tổ chức tiêm chủng chiến dịch tại các
cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện ở tất cả các tuyến (tại các điểm tiêm chủng cố
định và tiêm chủng lưu động) theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
4. Đảm bảo an toàn tiêm chủng
- Rà soát, đầu tư, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư,
dây chuyền lạnh, nhân lực...cho các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động.
- Lập danh sách các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện kể cả Nhà nước và tư nhân
trong và ngoài ngành y tế; có kế hoạch huy động toàn bộ cơ sở tiêm chủng dịch vụ
trên địa bàn để phối hợp thực hiện tiêm chủng trong trường hợp cần thiết.
- Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về bảo quản, vận chuyển, sử dụng, và
hướng dẫn khám sàng lọc, xử trí tai biến nặng sau tiêm chủng, an toàn tiêm chủng
khi cần thiết.
5. Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng
- Sử dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 để triển khai chiến
dịch tại địa chỉ: https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn/
- Thực hiện đúng, kịp thời: Quy trình xác minh, xác thực thông tin tiêm
chủng vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
- 100% các cơ sở y tế tiêm chủng COVID-19 thực hiện ký hộ chiếu vắc xin
theo đúng quy định.
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6. Truyền thông
Thực hiện hoạt động thông tin, truyền thông nhằm mục đích để người dân
hiểu rõ về:
- Mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của việc tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi (4)
vắc xin phòng COVID-19.
- Mục tiêu, đối tượng, địa bàn, phương thức triển khai tiêm vắc xin đợt này.
- Chỉ định, chống chỉ định của vắc xin, phản ứng có thể gặp phải và
hướng xử lý sau tiêm chủng.
IV. KINH PHÍ
1. Ngân sách Trung ương
Vắc xin, một số vật tư tiêm chủng như bơm kim tiêm vắc xin, pha vắc
xin, hộp an toàn.
2. Ngân sách địa phương
- Chi phí tổ chức chiến dịch tiêm chủng, bao gồm: chi bồi dưỡng cho các
kíp tiêm chủng, các vật tư tiêu hao (ngoài vật tư do Bộ Y tế bảo đảm), chi phí về
điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải y tế và vệ sinh môi trường trực tiếp cho
việc thực hiện dịch vụ tiêm chủng...
- Các hoạt động tập huấn cho Trung tâm y tế huyện, các điểm tiêm chủng
trên địa bàn theo quy định.
- Các hoạt động truyền thông tại địa phương.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Y tế
- Là cơ quan Thường trực, căn cứ số lượng vắc xin được cung ứng chủ
động xây dựng kế hoạch triển khai tiêm liều nhắc lại lần 2 đảm bảo an toàn, hiệu
quả, đúng tiến độ, đúng đối tượng theo quy định.
- Chủ trì tiếp nhận, phân bổ, điều phối vắc xin cho các địa phương, đơn vị
đảm bảo đúng đối tượng, thời gian; bố trí điều động các nhân lực của các đơn vị
y tế theo từng đợt tương ứng với thời gian, số lượng vắc xin phân bổ và thực tế
của từng địa phương để đáp ứng tiến độ theo kế hoạch.
- Lập dự toán kinh phí phục vụ công tác tiêm phòng vắc-xin COVID-19,
gửi Sở Tài chính thẩm định, đảm bảo quy định.
- Chỉ đạo, kiểm tra giám sát các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh triển khai các
hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo từng đợt vắc xin được Bộ Y tế
phân bổ.
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- Theo dõi tiến độ tiêm chủng hàng ngày tại các địa phương, tổng hợp báo
cáo kết quả tiêm chủng theo quy định.
- Chủ động xin ý kiến chuyên môn của Bộ Y tế; phối hợp với các Sở, ngành,
địa phương, đơn vị có liên quan triển khai Kế hoạch và xử lý các vấn đề đột xuất,
phát sinh; đồng thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các nội dung
thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Sở Tài chính
Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo
kịp thời kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch tiêm liều nhắc lại lần 2 vắc xin
phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo quy định.
3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình
tỉnh, Báo Lai Châu
- Chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền
trước và trong thời gian tổ chức chiến dịch.
- Tăng thời lượng phát sóng, tin bài tuyên truyền về mục tiêu, lợi ích của
chiến dịch.
- 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 chiến dịch.
4. Công an tỉnh
- Phối hợp với Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng địa phương đảm bảo
an ninh trật tự trong công tác tổ chức tiêm chủng trên địa bàn.
- Chỉ đạo công an các cấp phối hợp với cơ sở y tế cùng cấp rà soát danh sách
đối tượng tiêm chủng, không bỏ sót đối tượng, bổ xung các thông tin còn thiếu của
công dân để cập nhật hệ thống tiêm chủng và gửi UBND cùng cấp phê duyệt.
5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
- Chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với Công an địa phương rà
soát, đối chiếu, hoàn thành danh sách quản lý đối tượng tiêm liều nhắc lại lần 2
thuộc diện ưu tiên.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tiêm liều nhắc lại lần 2
vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn quản lý đảm bảo theo tiến độ được phân
bổ vắc xin.
- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với ngành Y tế cùng cấp, phân
công cụ thể nhiệm vụ từng người thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối
tượng” để đảm bảo không bỏ sót đối tượng tiêm chủng, vận động người dân tham
gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ để đạt được hiệu quả phòng bệnh tốt nhất.
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- Chỉ đạo các điểm tiêm làm tốt công tác tổ chức tiêm chủng, đảm bảo,
trật tự, an toàn phòng chống dịch, an toàn tiêm chủng; Huy động nhân lực ngoài
ngành Y tế phối hợp tốt với các lực lượng hỗ trợ trong việc điều tiết bố trí nhân
lực cho các bàn tiêm, điểm tiêm đảm bảo phù hợp với thực tế của địa phương.
- Bố trí kinh phí hỗ trợ các đơn vị y tế triển khai các hoạt động tiêm vắc
xin phòng COVID-19 trên địa bàn.
- Tổng kết, rút kinh nghiệm khi kết thúc chiến dịch và báo cáo về Ban Chỉ
đạo tỉnh.
Căn cứ nội dung Kế hoạch này, 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; (để b/c)
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (để b/c)
- Cục Y tế dự phòng;
- Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;
- UBND tỉnh: U;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- VPUBND tỉnh: V, C, CB, HC;
- Lưu: VT, VX1.
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