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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 23 năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 672/KH-UBND ngày 19/8/2021 của UBND huyện
Vân Hồ về việc triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn
2021 - 2022 trên địa bàn huyện Vân Hồ; Kế hoạch số 1135/KH-UBND ngày
17/12/2021 về việc tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung
và nhắc lại tại huyện Vân Hồ giai đoạn 2021 - 2022. UBND huyện thông báo
triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 23 năm 2022, như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC TRIỂN KHAI

1. Đối tượng:
1.1. Đối tượng từ 12 tuổi trở lên
* Đối tượng tiêm vét: Đối tượng chưa được tiêm mũi 1 và mũi 2 đủ điều
kiện tiêm.
* Đối tượng tiêm mũi 3:
- Đối tượng tiêm liều bổ sung: Tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên có tình
trạng suy giảm miễn dịch (người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang sử dụng
hoặc đã sử dụng thuốc ức chế miễn dịch trong vòng 06 tháng,...) và đã được
tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 28 ngày. Ưu tiên tiêm cho người từ
50 tuổi trở lên trong nhóm này.
- Đối với liều nhắc lại: Tất cả các đối tượng từ 12 tuổi trở lên đã tiêm đủ
liều cơ bản hoặc liều bổ sung có đủ điều kiện tham gia tiêm chủng.
Lưu ý: Đối với nhóm từ 12 đến dưới 18 tuổi, khoảng cách ít nhất là 5
tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản (Mũi 2), người đã mắc COVID-19 tiêm
sau khi khỏi 3 tháng và đảm bảo khoảng cách với mũi cuối cùng của liều cơ bản
ít nhất 5 tháng; Đối với nhóm trên 18 tuổi, khoảng cách tiêm 01 mũi nhắc lại ít
nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản, người đã mắc COVID-19 thì
tiêm ngay sau khi hồi phục.
* Đối tượng mũi 4: Triển khai tiêm mũi 4 vắc xin phòng COVID-19 cho
những người trên 50 tuổi, người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ cao phơi nhiễm
với virut SARS-COV2 (người tham gia tuyến đầu chống dịch, nhân viên y tế,
người làm việc tại các cơ quan hành chính tập trung đông người…)
- Khoảng cách: Ít nhất 4 tháng sau mũi 3, người đã mắc COVID-19 tiêm
sau 3 tháng từ thời điểm khỏi.
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1.2. Đối tượng từ 05 đến dưới 12 tuổi
* Đối tượng mũi 1: Toàn bộ đối tượng trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi đủ
điều kiện đang sinh sống học tập trên địa bàn huyện chưa được tiêm vắc xin
* Đối tượng mũi 2: Đối tượng đã được tiêm mũi 1 bằng vắc xin Pizer trên
địa bàn huyện Vân Hồ đủ điều kiện tiêm mũi 2.
2. Loại vắc xin sử dụng: Vắc xin Pfizer.
3. Thời gian triển khai: Từ ngày 29/8 - 31/8/2022 (lịch chi tiết gửi kèm).
UBND các xã chủ động xây dựng lịch tiêm vét ngay khi kết thúc chiến dịch
(hoàn thành tiêm vét trước 31/08/2022).
4. Hình thức, địa điểm triển khai: Triển khai theo hình thức chiến dịch,
sử dụng hệ thống tiêm chủng sẵn có, triển khai tại các điểm tiêm thuộc 13 xã:
Liên Hòa, Suối Bàng, Chiềng Khoa, Lóng Luông, Xuân Nha, Chiềng Xuân,
Mường Men, Tô Múa, Vân Hồ, Chiềng Yên, Tân Xuân, Quang Minh, Song Khủa.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Y tế
- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, chất lượng
và an toàn tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế. Thành lập đội y tế gồm có y,
bác sỹ, điều dưỡng... tại mỗi điểm tiêm chủng, chuẩn bị phương án sẵn sàng hỗ
trợ nhân lực tại các điểm tiêm chủng khi có tình huống cần thiết, sẵn sàng xử trí
sự cố bất lợi sau tiêm chủng.
- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện; UBND các xã, tổ chức
triển khai, giám sát các hoạt động tiêm chủng trên địa bàn quản lý. 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.
- Tiếp nhận, vận chuyển và bảo quản vắc xin theo đúng quy trình của Bộ
Y tế; quản lý chặt chẽ việc sử dụng vắc xin được cấp phát, hạn chế tối đa hao
phí vắc xin trong quá trình tổ chức tiêm; hoàn trả ngay vắc xin không sử dụng về
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. Xây dựng kế hoạch phân bổ vắc xin, vật tư cho
các điểm tiêm chủng. Theo dõi, tổng hợp báo cáo về số lượng vắc xin vật tư sử
dụng hàng ngày để thực hiện điều chuyển vắc xin (nếu cần) đảm bảo không lãng
phí vắc xin, không hủy vắc xin, không để vắc xin hết hạn sử dụng.
2. Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên: Thành lập tổ cấp cứu thường trực tại
các điểm tiêm trong thời gian tổ chức tiêm chủng, thành phần ít nhất có 01 bác
sỹ, 01 điều dưỡng cùng đầy đủ phương tiện, trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết để
sẵn sàng thực hiện công tác cấp cứu trường hợp phản ứng sau tiêm. Bố trí xe cấp
cứu tại điểm tiêm xã Vân Hồ, Song Khủa, Xuân Nha.
3. Phòng Giáo và Đào tạo
- Xây dựng kế hoạch phối hợp với Trung tâm Y tế huyện triển khai Chiến
dịch. Chỉ đạo các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch bố trí nhân lực, địa
điểm, hệ thống mạng, chuẩn bị đầy đủ vật tư giấy tờ theo đúng mẫu của cơ quan
Y tế, phối hợp với nghành Y tế theo dõi trẻ tại điểm tiêm và sau khi trở về nhà
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- Phối hợp tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của hoạt động tiêm vắc xin phòng
COVID-19 cho đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, vận động phụ huynh cho con em
tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19.
- Chỉ đạo các trường học lấy ý kiến đồng thuận của phụ huynh hoặc người
giám hộ và hướng dẫn phụ huynh mang theo phiếu đồng thuận khi đến tiêm nộp
lại cho giáo viên chủ nhiệm lưu giữ.
- Phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi triển khai
chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại các trường học.
- Huy động lực lượng giáo viên, nhân viên của các trường tham gia hỗ trợ
công tác tổ chức tiêm chủng tại trường:
+ Rà soát, lập danh sách và quản lý thông tin theo từng lớp học.
+ Truyền thông, vận động phụ huynh đồng thuận cho trẻ tiêm chủng.
+ Hỗ trợ công tác tổ chức tại điểm tiêm: Tiếp nhận, điều phối đảm bảo
khoảng cách, mời trẻ và phụ huynh đến tiêm theo khung giờ tránh ùn tắc, tập
trung vào cùng một thời điểm, nhập liệu tiêm chủng, ghi nhận các sự cố bất lợi
sau tiêm của trẻ, thống kê kết quả tiêm chủng và báo cáo về Trung tâm Y tế.
+ Phổ biến đầy đủ đến các phụ huynh và trẻ được tiêm trên địa bàn về
những nội dung cần thực hiện khi đến tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo
hướng dẫn của ngành Y tế.
+ Thực hiện in ấn, phô tô đầy đủ sổ sách các tài liệu liên quan do các đơn
vị Y tế trên địa bàn cung cấp.
+ Bố trí 01 xe ô tô vận chuyển cấp cứu tại các điểm tiêm tại trường học.
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Cân đối ngân sách địa phương và các
nguồn kinh phí hợp pháp khác, tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí hỗ
trợ triển khai thực hiện các hoạt động tiêm chủng trên địa bàn. Hướng dẫn việc
thực hiện việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí theo quy định.
5. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Truyền thông - Văn hoá:
Chủ động tuyên truyền về công tác triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19.
Cung cấp chính xác, kịp thời thông tin đến người dân trong việc triển khai tiêm
vắc xin phòng COVID-19. Cử phóng viên đưa tin kịp thời các hoạt động triển
khai tại điểm tiêm chủng trong thời gian triển khai chiến dịch.
6. Công an huyện: Chủ động bố trí lực lượng cán bộ, chiến sỹ Công an
tham gia triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19, tham gia hỗ trợ
phân luồng, đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm tiêm vắc xin.
7. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Hỗ trợ việc điều tra, lập
danh sách, tổ chức tiêm chủng cho nhóm trẻ không theo học tại các đơn vị
trường học, tuyên truyền, phổ biến đầy đủ đến các phụ huynh và trẻ được tiêm
trên địa bàn về những nội dung cần thực hiện khi đến tiêm vắc xin phòng
COVID-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế.
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8. Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể liên quan: Theo chức
năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp tốt với các đơn vị y tế trên địa bàn triển khai
các hoạt động tiêm chủng, tích cực tham gia tuyên truyền, vận động để nhân
dân, cha mẹ, phụ huynh đồng ý tham gia, hưởng ứng việc tiêm chủng. Cử nhân
lực hỗ trợ ngành y tế trong triển khai các hoạt động tiêm chủng trên địa bàn.
9. Ủy ban nhân dân các xã
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm chủng, chủ động in
ấn, phô tô phiếu khám, các giấy tờ tài liệu liên quan. Huy động, bố trí nhân lực
tham gia thực hiện công tác phân luồng, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, an
ninh, trật tự tại điểm tiêm chủng. Tổ chức tiêm chủng lưu động tại các vùng có
nguy cơ cao đảm bảo hiệu quả, an toàn, đúng quy định, tiến độ đề ra.
- Bố trí 01 xe ô tô thường trực vận chuyển cấp cứu tại các điểm tiêm (bao
gồm cả điểm tiêm cố định và lưu động) trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch và
đảm bảo xe vận chuyển công dân trong trường hợp có dấu hiệu phản ứng sau
tiêm cần chuyển viện ít nhất trong 03 ngày sau các đợt tiêm. Thành lập tổ truyền
thông, vận động nhân dân tham gia tiêm chủng đầy đủ đồng thời liên hệ, nắm
bắt thông tin về tình hình sức khỏe của công dân sau khi tiêm trở về nhà để kịp
thời hỗ trợ xử lý các tình huống.
- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền các chủ trương, chính sách của
Đảng, Nhà nước đối với công tác tiêm chủng bằng nhiều hình thức phù hợp với
từng địa phương: Trực tiếp tại cộng đồng, trên hệ thống loa phát thanh của bản,
vận động các đối tượng tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.
- Bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ cho các hoạt động
chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn.
Trên đây là thông báo triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 23
trên địa bàn huyện. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã khẩn trương tổ
chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Y tế;
- Thường trực Huyện ủy;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ban Chỉ đạo huyện;
- Như thực hiện;
- Lưu: VT, 50b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Thanh Hải

BẢNG DỰ KIẾN LỊCH TIÊM ĐỢT 23, NĂM 2022
(Kèm theo Thông báo số 2240/TB-UBND ngày 26/8/2022 của UBND huyện Vân Hồ)

STT

TÊN XÃ

Đối tượng
dự kiến

Xe trực cấp cứu

Kíp cấp cứu

Thời gian
triển khai

1

Chiềng Khoa

404

UBND Xã bố trí

Trung tâm Y tế

29/08/2022

2

Vân Hồ

604

UBND Xã bố trí

Trung tâm Y tế

29/08/2022

3

Lóng Luông

204

UBND Xã bố trí

Trung tâm Y tế

29/08/2022

4

Xuân Nha

258

UBND Xã bố trí

Trung tâm Y tế

29/08/2022

5

Chiềng Xuân

328

UBND Xã bố trí

Trung tâm Y tế

30/08/2022

6

Mường Men

102

UBND Xã bố trí

Trung tâm Y tế

30/08/2022

7

Song Khủa

352

UBND Xã bố trí

Trung tâm Y tế

30/08/2022

8

Quang Minh

102

UBND Xã bố trí

Trung tâm Y tế

30/08/2022

9

Tô Múa

348

UBND Xã bố trí

Trung tâm Y tế

30/08/2022

10

Chiềng Yên

252

UBND Xã bố trí

Trung tâm Y tế

31/08/2022

11

Liên Hòa

258

UBND Xã bố trí

Trung tâm Y tế

31/08/2022

12

Suối Bàng

302

UBND Xã bố trí

Trung tâm Y tế

31/08/2022

13

Tân Xuân

494

UBND Xã bố trí

Trung tâm Y tế

31/08/2022

TỔNG

4.008

Ghi chú

