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KẾ HOẠCH
Triển khai tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) vắc xin
phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Bắc Ninh
Căn cứ Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 23/5/2022 của UBND tỉnh Bắc
Ninh, Kế hoạch số 1298/KH-SYT ngày 23/5/2022 của Sở Y tế Bắc Ninh về việc
triển khai tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn
tỉnh Bắc Ninh;
UBND thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng
COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) sau đây gọi tắt là tiêm mũi 4 trên địa bàn
thành phố Bắc Ninh, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
- Người dân được tiêm mũi 4 vắc xin phòng COVID-19 đạt tỷ lệ cao nhất,
góp phần tăng cường miễn dịch cộng đồng.
- Đảm bảo an toàn tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày
01/07/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và các quy định,
hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế về tiêm vắc xin phòng COVID-19.
II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TRIỂN KHAI
1. Đối tượng, loại vắc xin, khoảng cách tiêm mũi 4
1.1. Đối tượng tiêm
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 COVID-19 gồm: Cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu phòng chống dịch, công
nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp.
1.2. Loại vắc xin sử dụng
- Vắc xin mRNA (vắc xin do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất).
- Vắc xin do Astrazeneca sản xuất.
- Vắc xin cùng loại với vắc xin tiêm mũi 3 (mũi nhắc lại lần 1).
1.3. Lịch tiêm: Ít nhất 04 tháng sau tiêm mũi 3 (mũi nhắc lại lần 1).
Lưu ý: Người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3: Trì hoãn 03 tháng sau khi
mắc COVID-19.
2. Thời gian triển khai
- Dự kiến triển khai từ tháng 6 năm 2022 (Tùy theo tiến độ cung ứng vắc xin và
tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn).
- Lịch tiêm cụ thể: Giao cho Trung tâm Y tế thành phố thông báo cho các
đơn vị ngay khi vắc xin được phân bổ.

3. Địa điểm triển khai
Tổ chức tại tất cả các điểm tiêm cố định và lưu động trên địa bàn thành phố
(tùy theo số lượng đối tượng để bố trí điểm tiêm cho phù hợp).
III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI
1. Thống kê danh sách đối tượng
- UBND các phường chỉ đạo việc điều tra, lập danh sách đối tượng:
+ Người từ 18 tuổi trở lên: Có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng;
thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm COVID-19: Cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu,
công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp đã tiêm chủng nhắc lại lần 1.
+ Người trên 50 tuổi đã tiêm chủng liều nhắc lại lần 1.
- UBND các phường gửi danh sách đối tượng về Trung tâm Y tế thành phố
trước khi triển khai tiêm chủng ít nhất 02 ngày.
2. Cung ứng vắc xin
- Thực hiện dự trù vắc xin gửi về Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. Tiếp
nhận vắc xin được cấp từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và phân bổ cho các
đơn vị đảm bảo công tác tiêm chủng theo quy định, đúng tiến độ.
- Đơn vị đảm nhiệm: Trung tâm Y tế thành phố chủ trì.
3. Bố trí các điểm tiêm chủng, thực hiện tiêm chủng
3.1. Bố trí các điểm tiêm chủng
- Căn cứ vào các điều kiện thực tế về số lượng đối tượng theo từng địa bàn
để triển khai các điểm tiêm chủng phù hợp:
+ Bố trí điểm tiêm chủng cố định: Tổ chức tại các điểm tiêm chủng đã đủ
điều kiện triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19.
+ Bố trí điểm tiêm chủng lưu động: Thiết lập các điểm tiêm chủng lưu
động để triển khai tiêm chủng với số lượng lớn hoặc thuận tiện cho công tác tổ
chức. Điểm tiêm chủng lưu động có thể ở các cơ quan, doanh nghiệp, nhà văn
hóa… do cơ sở đã công bố đủ điều kiện tiêm chủng thực hiện.
3.2. Thực hiện quy trình tiêm chủng
- Lập kế hoạch tổ chức buổi tiêm đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch
COVID-19.
- Thực hiện nghiêm Quy trình tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐCP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày
16/11/2018 của Bộ Y tế. Tổ chức khám sàng lọc và triển khai tiêm chủng theo
hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Chuẩn bị đầy đủ thuốc, phương tiện, dụng cụ phục vụ cấp cứu và xử trí sau
tiêm chủng.
4. Công tác tập huấn, cập nhật chuyên môn
- Hướng dẫn cách sử dụng các loại vắc xin phòng COVID-19 để tiêm
mũi 4 cho người dân.
- Tiếp tục cập nhật các quy định về bảo quản, sử dụng vắc xin; tổ chức

điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo an toàn; 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 ứng phản vệ sau tiêm vắc xin phòng COVID-19.
- Công tác cập nhật phần mềm tiêm chủng COVID-19, thống kê, báo cáo
theo quy định.
- Đơn vị đảm nhiệm: Trung tâm Y tế thành phố chủ trì, phối hợp với các
cơ quan, đơn vị có liên quan.
5. Công tác Truyền thông
- Tăng cường tuyên truyền về kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID -19,
lợi ích khi tiêm chủng đúng lịch, đủ liều, truyền thông đa dạng, phối hợp nhiều
hình thức về công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 nhằm mục đích để người
dân biết, tích cực hưởng ứng và tham gia.
- Chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí để truyền thông cho
người dân về lợi ích của các loại vắc xin, tính an toàn của các vắc xin, các sự cố
bất lợi có thể gặp sau tiêm chủng; số điện thoại, địa chỉ liên hệ khi cần hỗ trợ.
- Đơn vị đảm nhiệm: Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể
thao và Truyền thông, Trung tâm Y tế thành phố, UBND các phường và các
phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố.
6. Giám sát và xử trí sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng COVID-19
- Các điểm tiêm phải bố trí nhân lực cấp cứu, chuẩn bị đủ thuốc, phương tiện
cấp cứu cần thiết để theo dõi, xử trí kịp thời phản ứng sau tiêm (nếu có).
- Các cơ sở y tế kiện toàn các Đội cấp cứu, xe cứu thương thường trực,
thông báo danh sách, số điện thoại cụ thể cho các đơn vị tiêm chủng sẵn sàng hỗ
trợ cho các điểm tiêm chủng.
- Thực hiện giám sát theo quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày
01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; Thông tư
34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế. Quy trình xử trí phản vệ theo
hướng dẫn tại Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế.
- Đơn vị đảm nhiệm: Trung tâm Y tế thành phố chủ trì phối hợp với UBND
các phường; tổ chức kiểm tra, giám sát trước, trong khi triển khai kế hoạch
7. Theo dõi, giám sát và báo cáo
- Đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo các quy định của Bộ Y
tế: Quy trình tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển, cung cấp vắc xin; thực hiện khám
sàng lọc, chỉ định và tư vấn trước tiêm, kỹ thuật tiêm an toàn, theo dõi sau tiêm
và xử trí phản ứng nếu có, hủy bỏ bơm kim tiêm đã sử dụng, rác thải…
- Cấp đầy đủ phiếu xác nhận tiêm chủng cho đối tượng và nhập liệu trên
phần mềm quản lý thông tin tiêm chủng COVID-19 và file Excel.
- Báo cáo đột xuất: Khi có các tình huống bất thường xảy ra các đơn vị phải
báo cáo ngay về Trung tâm Y tế thành phố, Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật tỉnh.

- Báo cáo ngày: Kết thúc ngày tiêm chủng, các điểm tiêm báo cáo kết quả
tiêm vắc xin và vật tư về Trung tâm Y tế thành phố và Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật tỉnh.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Y tế thành phố
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND thành
phố xây dựng và triển khai Kế hoạch tiêm mũi 4 vắc xin phòng COVID-19 cho
người dân trên địa bàn thành phố Bắc Ninh theo quy định;
- Báo cáo kết quả triển khai về UBND thành phố và Sở Y tế theo quy định.
2. Trung tâm Y tế thành phố
- Xây dựng, triển khai Kế hoạch tiêm mũi 4 vắc xin phòng COVID-19 cho
người dân trên địa bàn thành phố Bắc Ninh theo quy định theo tiến độ và số
lượng vắc xin được phân bổ, đảm bảo an toàn theo quy định.
- Làm đầu mối tiếp nhận, bảo quản vắc xin và chủ động điều phối vắc xin
tiêm cho trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh theo số lượng, loại vắc xin được Bộ Y tế
phân bổ.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn về tiêm
vắc xin phòng COVID-19. Chỉ đạo các trạm Y tế tập trung nguồn lực triển khai
tiêm chủng đạt được mục tiêu, đảm bảo an toàn, hiệu quả.
- Tiếp tục xây dựng kế hoạch truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng
đưa tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch COVID-19 và tiêm chủng vắc
xin COVID-19.
- Gửi biểu mẫu lập danh sách, các biểu mẫu tham gia tiêm đúng quy định
cho UBND các phường để lập danh sách đối tượng tiêm và tổ chức tiêm đúng
quy định.
- Tổng hợp danh sách tiêm cho đối tượng tiêm mũi 4 trên địa bàn thành
phố báo cáo Sở Y tế đúng mẫu và đúng thời gian quy định.
- Tổ chức tập huấn; Báo cáo tình hình tiêm chủng theo quy định.
3. Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố
Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố và các cơ quan, đơn vị liên
quan tham mưu xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo cho các hoạt động tiêm
chủng, đề xuất báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định theo đúng chế độ
quy định.
4. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền
thông thành phố
- Phối hợp với ngành Y tế thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về
mục đích, ý nghĩa của tiêm vắc xin phòng COVID-19; tuyên truyền hướng dẫn
kiến thức về an toàn trước, trong và sau tiêm chủng, lịch tiêm chủng để đối
tượng tiêm chủng biết và tham gia.

- Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông thành phố tăng thời lượng
thông tin tuyên truyền, đăng tải các tin, bài về nội dung hoạt động, mục đích, ý
nghĩa của việc tiêm mũi 4 vắc xin phòng COVID-19, tính an toàn của vắc xin,
các sự cố bất lợi sau tiêm có thể xảy ra…
5. Công an thành phố
- Chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo
công tác an ninh trật tự tại các điểm tiêm chủng.
- Tiếp tục phối hợp với ngành y tế trong công tác làm sạch dữ liệu tiêm
chủng, đảm bảo tiến độ thực hiện.
6. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có đối tượng tiêm
vắc xin
- Phối hợp với ngành Y tế tuyên truyền, vận động về ý nghĩa, lợi ích của
tiêm vắc xin phòng COVID-19.
- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế để triển khai tiêm vắc xin phòng
COVID-19 theo Kế hoạch.
7. UBND các phường
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19
mũi 4 cho các nhóm đối tượng trên địa bàn; bố trí nhân lực phối hợp với các đơn
vị y tế trong quá trình tổ chức tiêm mũi 4 trên địa bàn (đảm bảo an ninh trât tự,
nhập dữ liệu tiêm chủng vào phần mềm…).
- Triển khai công tác tuyên truyền tiêm chủng vắc xin COVID-19 cho trẻ
em trên địa bàn.
- Chỉ đạo các các bộ phận liên quan phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố
lập danh sách và tổ chức tiêm cho đối tượng tiêm mũi 4.
- Cử cán bộ đầu mối để liên hệ trước khi tổ chức tiêm vắc xin.
- Bố trí nguồn kinh phí địa phương để triển khai các hoạt động tiêm chủng.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và UBND các phường căn cứ
nhiệm vụ được giao, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Y tế (b/c);
- TT Thành ủy, HĐND TP (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan (t/h);
- Lưu: VT, YT.
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