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Độc lập - Tư ̣do - Hạnh phúc 
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KẾ HOẠCH 

Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 

 

Căn cứ Kế hoạch 451/KH-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-

19 năm 2021-2022; 

Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông xây dựng Kế hoạch triển khai tiêm vắc 

xin phòng Covid-19 năm 2021-2022 trên địa bàn huyện Bạch Thông, cụ thể 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 cho cộng đồng.  

2. Mục tiêu cụ thể 

- Tối thiểu 50% số người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 trong năm 2021; 

- Trên 70% dân số được tiêm vắc xin phòng COVID-19 đến hết quý I/2022; 

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

II. NGUYÊN TẮC, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI 

1. Nguyên tắc 

- Chiến dịch triển khai tại tất cả các xã, thị trấn trên toàn huyện; 

- Sử dụng đồng thời tất cả các loại vắc xin từ nguồn vắc xin được Bộ Y tế phân 

bổ theo từng đợt để tăng độ bao phủ của vắc xin cho người dân; khi có đủ và cùng loại 

vắc xin, ưu tiên tiêm mũi 2 cho các đối tượng tham gia tuyến đầu chống dịch; 

- Đảm bảo tiêm hết số lượng vắc xin trước khi hết hạn sử dụng tránh để lãng 

phí trong tiêm vắc xin; 

- Huy động cả hệ thống chính trị tham gia chiến dịch tiêm chủng; huy động 

tối đa các lực lượng bao gồm các cơ sở trong và ngoài ngành y tế, lực lượng công 

an, quân đội, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội hỗ trợ triển khai 

tiêm chủng. 

- Đảm bảo tỷ lệ đạt trên 90% đối tượng sau khám sàng lọc đủ điều kiện tiêm 

phòng COVID-19 được tiêm vắc xinCOVID-19. 

- Đảm bảo tối đa an toàn tiêm chủng. 

2. Thời gian triển khai: Từ tháng 7/2021 đến tháng 4/2022. 

3. Đối tượng tiêm 

Toàn bộ người dân trong độ tuổi được chỉ định sử dụng vắc xin theo khuyến 
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cáo của nhà sản xuất, trong đó ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch 

và lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy, phát triển kinh tế, gồm: 

- Người làm việc trong các cơ sở y tế, ngành y tế (công lập và tư nhân); 

- Người tham gia phòng chống dịch (thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra 

dịch tễ, tổ COVID dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên...); 

- Lực lượng Quân đội; 

- Lực lượng Công an; 

- Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước; 

- Giáo viên, người làm việc, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; 

lực lượng bác sỹ trẻ; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính; các tổ chức 

hành nghề luật sư, công chứng, đấu giá... thường xuyên tiếp xúc với nhiều người; 

-  Người mắc các bệnh mạn tính; người trên 65 tuổi; 

- Người sinh sống tại các vùng có dịch; 

-  Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội; 

- Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao 

động ở nước ngoài hoặc có nhu cầu xuất cảnh để công tác, học tập và lao động ở 

nước ngoài; chuyên gia nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; 

- Các đối tượng là người lao động, thân nhân người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh vận tải, tín dụng, du lịch...), cơ sở kinh 

doanh dịch vụ thiết yếu như các cơ sở lưu trú, ăn uống, ngân hàng, chăm sóc sức 

khỏe, dược, vật tư y tế...cơ sở bán lẻ, bán buôn, chợ, công trình xây dựng, người 

dân ở vùng, khu du lịch; 

- Các chức sắc, chức việc các tôn giáo; 

- Người lao động tự do; 

- Các đối tượng khác theo Quyết định của Bộ Y tế hoặc Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh; 

(Đối tượng tiêm chủng thuộc các cơ sở, tổ chức, doanh nghiệp nêu trên bao 

gồm cả nhà nước và tư nhân). 

4. Phạm vi triển khai  

Trên quy mô toàn huyện, trong đó ưu tiên tiêm chủng trước cho các đối 

tượng ở địa bàn đang có dịch và phụ thuộc vào số lượng vắc xin do Sở Y tế phân 

bổ theo từng đợt.  

5. Hình thức triển khai 

Tổ chức tiêm chủng chiến dịch tại các 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). 
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III. TIẾP NHẬN, VẬN CHUYỂN, BẢO QUẢN VẮC XIN 

- Đảm bảo toàn bộ hệ thống dây chuyền lạnh tại tuyến huyện bảo quản đạt 

tiêu chuẩn GSP. 

- Triển khai các hoạt động tập huấn về tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc 

xin và kỹ thuật tiêm vắc xin. 

- Trung tâm Y tế Bạch Thông tiếp nhận vật tư và vắc xin từ các kho lạnh của 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn theo kế hoạch của Sở Y tế. 

IV. KINH PHÍ CHO CHIẾN DỊCH 

- Nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp; 

- Nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài 

nước và các nguồn vốn hợp pháp khác; 

- Nguồn do các tổ chức, cá nhân sử dụng vắc xin tự nguyện chi trả. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND - Ủy ban nhân dân huyện 

Tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện chỉ đạo các ban, 

ngành, đoàn thể, các đơn vị đóng trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn 

tổng hợp danh sách đối tượng tiêm theo Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26 tháng 02 

năm 2021, tham mưu thành lập các đoàn giám sát chiến dịch tiêm chủng tại các 

điểm tiêm chủng theo quy định. 

 Tham mưu cho UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch 

tiêm chủng vắc xin COVID-19 huyện Bạch Thông. Trong đó: Đồng chí Phó Chủ 

tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực Văn hoá - Xã hội làm trưởng ban; lãnh đạo 

các đơn vị: Y tế, Ban Chỉ huy Quân sự huyện làm phó trưởng ban; lãnh đạo các 

đơn vị: Công an, Thông tin truyền thông và huyện Đoàn làm uỷ viên. Các tiểu ban 

gồm: Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin; Tiêm chủng; An toàn tiêm chủng; 

Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và 

truyền thông; Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo. 

2. Trung tâm Y tế huyện 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai tiêm vắc xin COVID-19 

từng đợt theo đúng hướng dẫn của Sở Y tế; 

- Thực hiện tiếp nhận, phân bổ, bảo quản vắc xin phòng COVID-19 theo quy 

định của Sở Y tế cấp cho tỉnh theo các đợt; 

 - Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

triển khai thực hiện theo quy định; 

- Lập dự toán kinh phí tiêm phòng vắc xin COVID-19 gửi Phòng Tài chính 

thẩm định trình cấp có thẩm quyền theo quy định; 

- Tổ chức tập huấn chuyên môn cho nhân viên y tế các tuyến triển khai thực 

hiện tiêm chủng vắc xin COVID-19; 
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- Tổ chức kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho Ban chỉ 

đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện kiểm tra, giám sát quá trình triển khai kế 

hoạch tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn toàn huyện; 

- Lập danh sách các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn đủ điều kiện tham gia 

triển khai chiến dịch. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và các đơn vị liên quan xây dựng 

dự toán hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động  nhằm triển khai chiến dịch thành công và 

hiệu quả, báo cáo và tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xem xét quyết định. 

4. Phòng Văn hóa  và Thông tin huyện 

- Chỉ đao các cơ quan truyền thông chủ động phối hợp với ngành y tế thực 

hiện tốt hoạt động truyền thông liên quan đến Chiến dịch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 trên địa bàn huyện 

- Chủ động theo dõi, cung cấp thông tin và phối hợp với Công an huyện phát 

hiện, xử lý các thông tin tiêu cực, sai sự thật về mục đích, ý nghĩa và tầm quan 

trong của Chiến dịch tiêm chủng trên địa bàn. 

5.  Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông huyện 

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế đưa tin, bài tuyên truyền về mục 

đích, ý nghĩa và tầm quan trong của Chiến dịch tiêm chủng trên địa bàn đảm bảo 

kịp thời, chính xác trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

6. Công an huyện 

Đảm bảo an ninh trật tự; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai 

sự thật về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chiến dịch tiêm chủng trên địa 

bàn (nếu có). 

7. Các phòng, ban, ngành khác và các hội, đoàn thể trên địa bàn 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp ngành y tế và các đơn vị có liên 

quan triển khai các nội dung của Chiến dịch tiêm chủng theo thẩm quyền được giao. 

8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 - Thành lập Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-

19 tại xã, thị trấn 

- Chỉ đạo các đơn vị phối hợp trong lập danh sách các đối tượng tiêm. Tăng 

cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền 

thanh của địa phương về mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm của đối tượng tham gia 

tiêm để phòng chống dịch bệnh COVD-19; 

 - Xây dựng Kế hoạch và triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin tại địa phương 

đảm bảo hiệu quả, an toàn, tuyệt đối không để lãng phí;  

- Chủ động bố trí nhân lực tham gia tiêm chủng đầy đủ, hiệu quả. 

- Chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự, công an xã…. phối hợp trong việc triển khai 
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Chiến dịch tiêm chủng tại địa phương;  

- Thông báo cho các đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 đến 

địa điểm tiêm đúng thời gian, đầy đủ để chiến dịch tiêm đạt hiệu quả cao. 

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 

trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2021-2022 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, 

UBDN các xã, thị trấn chủ động phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện; nếu có phát 

sinh khó khăn, vướng mắc, chủ động báo cáo UBND huyện để chỉ đạo và điều 

chỉnh, bổ sung kịp thời./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản giấy: 

- Các đơn vị, cá nhân không có TDoffice; 

Gửi bản điện tử: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Sở Y tế;  

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- THVX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH  

 
 

 

 

 

 

 

Đinh Quang Hưng 
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