
SỞ Y TẾ CAO BẰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN TĨNH TÚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 28 /KH-BVTT 

 
Tĩnh Túc, ngày 11 tháng 05 năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

của Bệnh viện Tĩnh Túc tại thị trấn Tĩnh Túc ngày 13/05/2022 

 
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ: 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 

21/11/2007; 

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ về mua và sử 

dụng vắc xin phòng COVID-19; 

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

định về hoạt động tiêm chủng; 

Căn cứ Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định 

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

quy định về hoạt động tiêm chủng; 

Căn cứ Quyết định 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế Quyết định về 

việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 

2021 - 2022; 

Căn cứ Quyết định số 3518/QĐ-BYT ngày 20/7/2021 của Bộ Y tế Quyết định 

ban hành Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế Quyết định 

về việc Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 5785/QĐ-BYT ngày 21/12/2021 của Bộ Y tế, Quyết 

định về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 dành cho người từ 18 tuổi trở lên; 

Quyết định 2470/QĐ-BYT ngày 14/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban 

hành Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em và Quyết định số 

5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 của Bộ Y tế, Quyết định về việc ban hành Hướng 

dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn Khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng 

Covid-19 đối với trẻ em; 

Căn cứ công văn số 2192/SYT-NV ngày 07/5/2022 của Sở Y tế Cao Bằng về 

việc tiếp nhận, lập kế hoạch, tổ chức, triển khai tiêm vắc xin Pfizer được Viện vệ 
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sinh dịch tễ Trung ương điều chuyển tại Công văn số 1062/VSDTTƯ-BTN ngày 

06/5/2022. 

Bệnh viện Tĩnh Túc xây dựng Kế hoạch tổ chức tiêm chủng lưu động vắc xin 

phòng COVID-19 tại thị trấn Tĩnh Túc cụ thể như sau: 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Phòng, chống dịch bệnh COVID -19 chủ động bằng việc sử dụng vắc xin 

phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ và cho cộng đồng. 

2. Yêu cầu: 

- Tổ chức triển khai tiêm chủng ngay sau khi tiếp nhận vắc xin, sử dụng hiệu 

quả khi nguồn vắc xin phòng Covid-19 được phân bổ. 

- Đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng 

COVID-19. 

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC TIÊM CHỦNG, NHÂN LỰC THỰC HIỆN, 

ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TIÊM 

1. Hình thức tổ chức tiêm chủng: 

- Tổ chức “tiêm cố định” tại Bệnh viện Tĩnh Túc. 

2. Thời gian, địa điểm, số lượng: 

- Lịch tiêm cụ thể: Tổ chức tiêm cả ngày, bắt đầu tiêm từ 07h30 ngày 
13/05/2022. 

- Số lượng tiêm: - Vắc xin Pfizer dự kiến 140 liều. 

- Vắc xin VeroCell dự kiến 5 liều. 

3. Đối tượng tiêm chủng 

Đối tượng tiêm: Danh sách đối tượng tiêm chủng do Trạm y tế thị trấn Tĩnh 

Túc cung cấp. 

Điều kiện đối tượng tiêm: 

- Đối tượng tiêm Mũi 1: Người dân chưa được tiêm vắc xin có độ tuổi từ 12 

tuổi trở lên; 

- Đối tượng tiêm (Mũi 2): Người dân đã được tiêm 01 mũi vắc xin VeroCell, 

vắc xin Pfizer đủ thời gian 3 tuần; 

- Đối tượng tiêm bổ sung (Mũi 3): Người dân đã được tiêm 2 mũi vắc xin 

VeroCell đủ thời gian 28 ngày trở lên; 
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Khu vực chờ trước tiêm chủng → Bàn đón tiếp, hướng dẫn → Bàn khám 

sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng → Bàn tiêm chủng → Bàn ghi chép, 

nhập số liệu→ Khu vực theo dõi và xử trí tai biến sau tiêm chủng. 

- Đối tượng tiêm nhắc lại (Mũi 3): Người dân đã được tiêm 2 mũi vắc xin 

Pfizer hoặc AstraZeneca đủ thời gian 3 tháng (trừ Trẻ em không gọi tiêm mũi 3, 

khi nào có lịch tiêm mũi 3 cho trẻ em, sẽ có thông báo sau). 

Lưu ý: Những trường hợp đang điều trị và đang cách ly y tế Không được 

đến điểm tiêm chủng, liên hệ vào số điện thoại 02063607768 Phòng kế hoạch Bệnh 
viện Tĩnh Túc để được tư vấn. 

* Yêu cầu: 

- Các đối tượng tiêm nghiêm túc thực hiện theo lịch tiêm do Bệnh viện Tĩnh 

Túc thông báo. 

- Khi đến tiêm đem theo Căn cước công dân, Giấy xác nhận đã tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 (đối với ngững người đã được tiêm vắc xin mũi 1, 2). 

- Thực hiện tốt 5K 

- Giữ sức khỏe tốt, không uống rượu, bia hoặc chất kích thích khác trước khi 

đến tiêm. 

- Ăn nhẹ trước khi đến tiêm. 

4. Nhân lực thực hiện tiêm chủng: 

Các viên chức bệnh viện Tĩnh Túc, nhân lực của Ủy ban nhân dân thị trấn 

Tĩnh Túc, Trạm y tế thị trấn Tĩnh Túc (Có bản danh sách nhân lực và phân công 

nhiệm vụ tại Phụ lục 1 kèm theo). 

IV. NGUYÊN TẮC TRIỂN KHAI, CÁC BƯỚC THỰC HIỆN TIÊM 

CHỦNG: 

1. Nguyên tắc triển khai tiêm chủng: 

Đảm bảo theo quy tắc 1 chiều, đảm bảo khoảng cách giữa các bàn/vị trí tiêm 

chủng để phòng chống dịch theo thứ tự như sau: 
 

 

2. Các bước thực hiện tiêm chủng: 

Bước 1: Tiếp nhận và phân loại đối tượng đến tiêm chủng tại nơi tiếp đón 

Bước 2: Hoàn thành phiếu đồng ý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

Bước 3: Khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

Thực hiện theo Quyết định số 5785/QĐ-BYT ngày 21/12/2021 của Bộ Y tế; 

Quyết định 2470/QĐ-BYT ngày 14/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 
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Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em và Quyết định số 

5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 của Bộ Y tế, Quyết định về việc ban hành Hướng 

dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn Khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng 

Covid-19 đối với trẻ em; 

Bước 4: Thực hiện tiêm vắc xin 

Thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng theo đúng chỉ định, 

bảo đảm an toàn theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 

12/11/2018 của Bộ Y tế. 

Khi thấy một trong các dấu hiệu của phản vệ (khó thở, vật vã, phù nhanh, 

mạch nhanh nhỏ, đau quặn bụng…) tiêm bắp ngay 1/2 mg Adrenalin (ưu tiên 

măt trước bắp cơ đùi), sau đó theo dõi và xử trí theo Hướng dẫn xử trí cấp cứu 

phản vệ ban hành kèm theo Thông tư 51/2017/TT-BYT. 

Sau khi tiêm chủng theo dõi phản ứng sau tiêm trong vòng 30 phút đến 01 giờ. 

Tổng hợp báo cáo kết quả tiêm chủng theo đúng quy định. 

V. KINH PHÍ: 

Nguồn kinh phí chi cho các hoạt động tiêm phòng vắc xin Covid-19: Trích từ 

nguồn kinh phí phòng chống dịch. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Phòng KHTH: 

- Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai tiêm 

chủng lưu động vắc xin phòng COVID-19 tại thị trấn Tĩnh Túc. 

- Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng triển khai một cách đồng bộ, phải đảm 

bảo an toàn, đúng theo quy định. 

- Kết hợp với Trạm y tế thị trấn Tĩnh Túc lập danh sách đối tượng tiêm chủng 

đúng theo quy định; 

- Lên lịch tiêm cụ thể. 

- Xây dựng bảng phân công nhiệm vụ cho viên chức thực hiện tiêm chủng. 

- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo kết quả tiêm vắc xin phòng COVID- 

19 theo đúng quy định. 

2. Khoa Dược: 

- Chuẩn bị, dự trù đủ trang thiết bị, thuốc cấp cứu, bơm tiêm, nước sát khuẩn 

tay, khẩu trang, vật tư và các thuốc khác phục vụ cho công tác cấp cứu tại các điểm 

tiêm chủng. 

- Có trách nhiệm lĩnh và bảo quản vắc xin cho đợt tiêm chủng. 
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- Kiểm tra nhãn lọ vắc xin, nếu không có nhãn phải hủy bỏ. Kiểm tra hạn sử 

dụng, nếu quá hạn phải hủy bỏ. Kiểm tra lọ vắc xin nếu lọ vắc xin có thay đổi màu 

sắc, hoặc có bất kỳ sự thay đổi bất thường nào khác. 

- Thực hiện nhập xuất vắc xin trên phần mềm tiêm chủng Covid-19. 

- Quản lý, thu hồi lại vỏ lọ vắc xin sau khi đã tiêm xong. 

3. Phòng Tổ chức hành chính - Vật tư trang thiết bị y tế: 

- Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết thiết bị y tế phục vụ cho khu vực 

tiêm chủng. 

- Đảm bảo văn phòng phẩm phục vụ tiêm chủng: Phiếu sàng lọc, phiếu cam 

kết tiêm vắc xin, giấy chứng nhận sau tiêm chủng, sổ tiêm chủng, phiếu báo cáo sự 

cố sau tiêm chủng, phiếu tổng hợp báo cáo,… 

- Bố trí, nước đảm bảo đủ nước uống cho người dân trong buổi tiêm chủng. 

- Đảm bảo giãn cách phòng chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự trong buổi 

tiêm chủng. 

- Bố trí đảm bảo nhân lực làm việc tại các khoa lâm sàng, các tua trực. 

- Quản lý các trang thiết bị đến hết đợt tiêm chủng. 

- Cử 01 lái xe sẵn sàng vận chuyển bệnh nhân cấp cứu khi có yêu cầu. 

4. Phòng Tài chính kế toán: 

Xây dựng dự toán Dự trù kinh phí thuốc, vật tư, trang thiết bị, các chi phí phát 

sinh, chi phí trực tiếp phục vụ trong đợt tiêm chủng. 

5. Các khoa/ phòng: 

- Bố trí viên chức thực hiện công tác tiêm chủng. 

- Bố trí giường điều trị sẵn sàng tiếp đón bệnh nhân cấp cứu vào điều trị tại 

khoa do phản vệ tiêm vắc xin Covid-19. 

- Sẵn sàng hỗ trợ công tác chuyên môn, cấp cứu cho điểm tiêm chủng khi có 

yêu cầu. 

6. Tổ phun khử khuẩn bệnh viên; 

- Thực hiện phun khử khuẩn khu vực tiêm chủng tại bệnh viện trước và sau 

buổi tiêm chủng. 

VII. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỰC HIỆN: 

1. Ủy ban nhân dân thị trấn Tĩnh Túc: 

- Phân công nhân lực phối hợp với Đội tiêm chủng lưu động tại nhà của Bệnh 

viện Tĩnh Túc thực hiện nhiệm vụ dẫn đường, hỗ trợ vận chuyển trang thiết bị và 

hỗ trợ tư vấn tiêm chủng… khi thực hiện công tác tiêm chủng lưu động tại các tổ, 

xóm của thị trấn Tĩnh Túc. 
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2. Trạm Y tế thị trấn Tĩnh Túc: 

- Bố trí các phòng, tên biển tên phòng, nơi tiếp đón, phòng sàng lọc, nơi chờ 

tiêm, phòng thực hiện tiêm, khu vực theo dõi sau tiêm. 

- Rà soát, lập danh sách đối tượng tiêm chủng. 

- Thông báo cho các đối tượng thuộc diện tiêm chủng đến tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 theo đúng lịch. 

- Theo dõi phản ứng sau tiêm vắc xin phòng Covid-19 của người dân trên địa 

bàn và sử trí phản ứng sau tiêm nếu có. 

- Thực hiện nhiệm vụ tiêm chủng trong ngày theo sự phân công của Bệnh 

viện. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc sẽ bổ sung điều chỉnh kế hoạch 

theo tình hình thực tế. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

của Bệnh viện Tĩnh Túc tại Thị trấn Tĩnh Túc. Kính đề nghị Ủy ban nhân dân Thị 

trấn Tĩnh Túc, Trạm y tế thị trấn Tĩnh Túc, các khoa, phòng Bệnh viện Tĩnh Túc 

phối kết hợp triển khai kế hoạch, các cá nhân được phân công nhiệm vụ thực hiện 

nghiêm túc nhiệm vụ được phân công./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế Cao Bằng; 
- TT KSBT tỉnh Cao Bằng; 

- UBND huyện Nguyên Bình; 

- UBND thị trấn Tĩnh Túc; 

- Trung tâm Y tế Nguyên Bình; 

- Trạm y tế thị trấn Tĩnh Túc; 

- Ban Giám đốc BVTT; 

- Các khoa, phòng; 

- Lưu: VT, KHTH-TCKT 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Lương Văn Năm 
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SỞ Y TẾ CAO BẰNG 

BỆNH VIỆN TĨNH TÚC 

Phụ lục 1 

 

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

Thực hiện tiêm chủng Vắc xin phòng Covid-19 tại Thị trấn Tĩnh Túc 

Ngày 13/05/2022 

( Kèm theo Kế hoạch số 28 /KH-BVTT, ngày 11 tháng 5 năm 2022) 
 

 
 

STT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ 

I. Chỉ đạo điều hành 

 

1 

 

Lương Văn Năm 
Bác sỹ - Giám đốc 

Bệnh viện Tĩnh Túc 

Điều hành chung công tác tiêm 

chủng 
Ký giấy xác nhận sau tiêm chủng 

 

2 
 

Nguyễn Trung Thông 
Bác sỹ - Phó Giám 

đốc Bệnh viện Tĩnh 
Túc 

Điều hành chung công tác tiêm 

chủng 
Ký giấy xác nhận sau tiêm chủng 

II. Các bộ phận 

1 Nông Minh Cường Bác sỹ - P. KHTH 
 
 

- Tiếp đón 
2 Hà Thúy Linh 

Y sỹ - Trạm Y tế thị 

trấn Tĩnh Túc 

3 Nguyễn Hải Lâm 
KTV- Khoa KB - 
Dược - CLS 

4 Hoàng Minh Hải 
Bác sỹ - khoa Ngoại- 

P. Sản 
 
- Khám sàng lọc Bàn 1 

5 Lê Trí Viễn 
KTV - khoa Ngoại - 

P. Sản 

6 Lục Đức Thịnh 
Bác sỹ - khoa Ngoại- 

P. Sản 
 
- Khám sàng lọc Bàn 2 

7 Mã Thị Kim Loan 
NHS – P. TCHC- 

TBYT 

8 Bế Thị Linh ĐD - P. KHTH  
- Thực hiện tiêm 

9 Lý Thị Vân Hằng 
ĐD - Trạm Y tế thị 

trấn Tĩnh Túc 

10 Nguyễn Thị Liêng 
Bác sỹ - khoa Truyền 

nhiễm 
 
- Theo dõi sau tiêm 

11 Đàm Văn Dương 
ĐD- khoa Nội nhi 
YHCT 

12 Cung Lệ Hằng KT - P. KHTH - Nhập máy 
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13 Triệu Thị Thêm 
Bác sỹ - khoa Nội nhi 
YHCT 

 

14 Đàm Quang Hữu 
Dược sỹ - Khoa KB - 

Dược-CLS 

- Nhập máy 
- Quản lý vắc xin 

15 Hoàng Long Điệp Lái xe - Vận chuyển bệnh nhân cấp cứu 
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