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KẾ HOẠCH 

Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 2  

cho đối tượng đã tiêm mũi 1 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (đợt 4) 

 

Căn cứ Quyết định số 3043/QĐ-BYT ngày 24/6/2021 của Bộ Y tế về 

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

19 toàn quốc; Quyết định 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; Quyết định số 3802/QĐ-BYT ngày 10/8/2021 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19; Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về việc 

Ban hành Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Quyết 

định số 3609/QĐ-BYT ngày 28/7/2021 của Bộ Y tế về việc phân bổ vắc xin 

phòng COVID-19 Spikevax (Covid-19 vaccine Moderna) đợt 14; Quyết định số 

3877/QĐ-BYT ngày 14/8/2021 của Bộ Y tế về việc phân bổ vắc xin phòng 

COVID-19 đợt 21 và đợt 22; Công văn số 6202/BYT-D  ngày 02/8/2021 của 

Bộ Y tế về việc tăng tốc và diện bao phủ tiêm vắc xin phòng COVID-19; Công 

văn số 6030/BYT-D  ngày 27/7/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tiêm 02 

liều vắc xin phòng COVID-19; 

Thực hiện Kế hoạch số 4180/KH-UBND ngày 15/8/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 2022 trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

 Để kịp thời triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đủ 2 liều vắc xin 

cho đối tượng đã tiêm mũi 1. Sở Y tế ban hành Kế hoạch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 mũi 2 cho đối tượng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Nhằm đảm bảo miễn dịch cộng đồng, chủ động phòng ngừa dịch bệnh, 

giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh COVID-19 đối với người dân đã được tiêm 

vắc xin trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận để phòng dịch COVID-19. 

2. 100% đối tượng đã tiêm mũi 1 vắc xin phòng COVID-19 (đủ thời gian 

tiêm nhắc lại mũi 2 theo quy định Bộ Y tế) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được 

tiêm nhắc lại mũi 2. 

3. Tiếp nhận, cung ứng kịp thời cho các đơn vị thực hiện tiêm chủng. 

4. Đảm bảo an toàn và hiệu quả khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19. 
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II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI:  

1. Đối tượng triển khai:  

- Triển khai tiêm mũi 2 cho tất cả các trường hợp đã tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 mũi 1 (đợt 3 trên địa bàn tỉnh) khi đủ thời gian tiêm nhắc lại mũi 2 

theo quy định của Bộ Y tế.  

- Số lượng vắc xin cần tiêm mũi 2 là 19.290 liều vắc xin. Trong đó có 

5.850 liều vắc xin  fizer và 13.440 liều vắc xin Moderna. Tuy nhiên, tính đến 

ngày 24/8/2021, nhận được 1.170 liều vắc xin  fizer và 13.440 liều vắc xin 

Moderna (Quyết định số 3609/QĐ-BYT ngày 28/7/2021 và Quyết định số 

3877/QĐ-BYT ngày 14/8/2021 của Bộ Y tế và Công văn 1721/IPN-PCBTN ngày 

22/8/2021 của Viện Pasteur Nha Trang), còn thiếu 4.680 liều vắc xin  fizer để 

tiêm mũi 2, sẽ triển khai tiêm mũi 2 tiếp tục sau khi tiếp nhận vắc xin. 

2. Phạm vi triển khai: Triển khai tiêm vắc xin trên phạm vi toàn tỉnh. 

3. Thời gian triển khai: dự kiến từ ngày 26/8/2021 đến ngày 06/9/2021 

(thực hiện luôn trong ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày Lễ). 

III. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI  

1. Lập danh sách đối tượng tiêm: 

Lập danh sách cụ thể đối tượng tiêm đã tiêm mũi 1 vắc xin phòng 

COVID-19 đủ thời gian tiêm nhắc lại mũi 2 theo quy định của Bộ Y tế và ưu 

tiên triển khai trước cho lực lượng tuyến đầu tham gia công tác phòng chống 

dịch.  

2. Triển khai tiêm chủng: 

a) Thành lập điểm tiêm chủng: 

Tổ chức tiêm chủng tại 10 điểm tiêm, gồm Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh 

viện Sài Gòn - Phan Rang, Bệnh xá Công an tỉnh và 07 Trung tâm Y tế huyện, 

thành phố. 

Tất cả điểm tiêm chủng phải đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất, trang 

thiết bị và nhân lực theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-C  ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và Thông tư số 

34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế, đồng thời phải đảm bảo các 

quy định tiêm chủng trong điều kiện phòng chống COVID-19 theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế.  

b) Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin và vật tư: 

Việc tiếp nhận, bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng thực hiện theo hướng 

dẫn tại các văn bản: 

- Nghị định số 104/2016/NĐ-C  ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định 
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về hoạt động tiêm chủng. 

- Quyết định số 1345/QĐ-BYT ngày 19/02/2021 của Bộ Y tế về việc mua 

và tổ chức tiếp nhận, bảo quản, phân phối vắc xin, vật tư tiêm chủng phòng 

COVID-19. 

- Quyết định số 2566/QĐ-BYT ngày 26/5/2021 của Bộ Y tế về việc mua, 

tiếp nhận viện trợ vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19. 

- Sử dụng trang thiết bị, vật tư trong TCMR thường xuyên để tiếp nhận, 

bảo quản, vận chuyển vắc xin phòng COVID-19 tại tất cả các tuyến. Việc vận 

chuyển vắc xin phải được thực hiện bởi cán bộ được đào tạo hướng dẫn bảo 

quản vắc xin. Trong quá trình vận chuyển bảo quản vắc xin tại các tuyến phải có 

thiết bị theo dõi nhiệt độ.  

c) Tổ chức buổi tiêm chủng: 

- Tổ chức buổi tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, triển khai đồng 

bộ, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tiêm chủng và đảm bảo công tác phòng chống 

dịch COVID-19.  

- Thực hiện nghiêm túc hoạt động khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm 

chủng theo Quyết định số 3802/QĐ-BYT ngày 10/8/2021 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19; Quyết định số 3588/QĐ – BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về việc 

Ban hành Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Không giới hạn số lượng người tiêm trong một buổi tiêm chủng, phát 

huy tối đa năng lực của các điểm tiêm chủng (thực hiện Công văn số 6202/BYT-

 P ngày 02/8/2021 củ  Bộ Y tế về việc Tăng tốc và diện bao phủ tiêm vắc xin 

phòng COVI -19). 

- Kiểm soát lại toàn bộ quy trình tiếp nhận, khám sàng lọc và tiêm vắc xin 

đảm bảo tuân thủ nghiêm theo quy định của Bộ Y tế; nghiên cứu sắp xếp lịch 

hẹn thời gian đến điểm tiêm cho các trường hợp được tiêm (theo đơn vị, tổ 

chức….) theo các khung giờ cách nhau, đảm bảo phù hợp với năng lực tiêm 

nhằm hạn chế tối đa việc tập trung đông người tại một thời điểm. Đồng thời, bố 

trí lực lượng hướng dẫn, quản lý tại khu vực xếp hàng, chờ tiêm, khu vực tiêm 

để đảm bảo giãn cách và an toàn phòng, chống dịch trong quá trình tiêm vắc xin 

cho Nhân dân 

- Trong trường hợp phát hiện người đi tiêm chủng là trường hợp nghi 

nhiễm SARS-CoV2 (F0) hoặc tiếp xúc gần với trường hợp F0 (F1) trong vòng 

14 ngày, cần dừng ngay buổi tiêm chủng và thực hiện quản lý các trường hợp 

này theo quy định. 
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- Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sài Gòn -  han Rang, Trung tâm Y tế 

huyện, thành phố, tất cả các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn: Thực hiện tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 theo đúng quy định của Bộ Y tế và đối tượng đã được phê 

duyệt theo kế hoạch.  

- Trong trường hợp vượt quá khả năng tiêm chủng (các điểm tiêm chủng 

trên) thì Sở Y tế quyết định các điểm tiêm đủ điều kiện tiêm chủng tiếp theo để 

hỗ trợ khi thật sự cần thiết. 

3. Rà soát và tiêm vét 

Sau khi kết thúc buổi tiêm chủng, tiến hành rà soát, lập danh sách các 

trường hợp chưa được tiêm chủng, tạm hoãn…để có kế hoạch tiêm vét. 

4. Giám sát và xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng: 

- Các cơ sở tiêm chủng thực hiện giám sát chủ động và giám sát định kỳ 

sau tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-C  ngày 01/7/2016 

của Chính phủ, Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11 /2018 của Bộ Y tế; 

Quyết định số 3348/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành 

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm cơ tim sau tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19; Công văn số 3886/BYT-D  ngày 11/5/2021 của Bộ Y tế về việc 

giám sát sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng COVID-19; Kế hoạch số 

1019/KH-BYT ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế về về việc triển khai công tác an 

toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.  

- Các cơ sở tiêm chủng phải bố trí trang thiết bị, phương tiện xử trí cấp 

cứu tại chỗ và phương án cụ thể để hỗ trợ cấp cứu trong trường hợp cần thiết 

theo Thông tư 51/2017/TT-BYT. 

- Bệnh viện và TTYT huyện, thành phố tổ chức các đội cấp cứu hỗ trợ cho 

các điểm tiêm chủng, đặc biệt là các xã ở các vùng đi lại khó khăn. Trong thời 

gian triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, bệnh viện phải dự phòng 

một số giường bệnh hồi sức tích cực nhất định (để trống tối thiểu 5 giường/Bệnh 

viện) để sẵn sàng xử trí trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.  

- Tại các điểm tiêm bố trí bác sĩ hoặc nhân viên y tế đủ năng lực thực hiện 

việc đặt nội khí quản thường trực để đảm bảo năng lực xử trí cấp cứu phản vệ. 

Sở Y tế thành lập các Đội cấp cứu chịu trách nhiệm thường trực tại các điểm 

tiêm thuộc 7/7 huyện, thành phố theo hướng dẫn tại Công văn 5488/BYT-KCB 

ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn đảm bảo an toàn tiêm chủng vắc 

xin phòng COVID-19. 

- Sở Y tế tổ chức Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai 

biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin. 

5. Quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm chủng: 
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- Xử lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm chủng theo quy định 

tại Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y 

tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế; Văn bản 

số 102/MT-YT ngày 04/3/2021 về việc hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Các cơ sở tiêm chủng có phương án thu gom và xử lý bơm kim tiêm, rác 

thải y tế, lọ vắc xin tại điểm tiêm theo quy định của Bộ Y tế. 

6.  Giám sát hoạt động tiêm chủng: 

- Kiểm tra, giám sát trước triển khai: Giám sát công tác chuẩn bị tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 bao gồm điều tra đối tượng, lập Kế hoạch tổ chức điểm 

tiêm chủng, dự trù vắc xin vật tư tiêm chủng, phân công nhân lực, xử trí cấp cứu 

phản ứng sau tiêm chủng (nếu có). 

- Kiểm tra, giám sát trong triển khai: Giám sát công tác tổ chức buổi tiêm 

chủng và đảm bảo an toàn tiêm chủng (khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm). 

- Kiểm tra, giám sát sau triển khai: Đánh giá nhanh tỷ lệ tiêm chủng, rà 

soát đối tượng tiêm vét, ghi chép, thống kê báo cáo. 

-  hân công cán bộ tuyến tỉnh, tuyến huyện, thành phố giám sát triển khai. 

7. Công tác báo cáo: 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổng hợp, báo cáo kết quả chiến dịch tiêm 

vắc vin phòng COVID-19 mũi 2 về về Sở Y tế, Viện Pasteur Nha Trang, Viện 

Vệ sinh dịch tễ Trung ương theo quy định. 

- Báo cáo kết quả tiêm chủng: báo cáo hàng ngày và báo cáo kết thúc 

chiến dịch về tình hình tiếp nhận vắc xin, sử dụng vắc xin cùng với báo cáo kết 

quả tiêm chủng theo đúng quy định. 

-  ng dụng hồ sơ sức kh e trực tuyến của Bộ Y tế để thực hiện báo cáo. 

- Báo cáo tình hình phản ứng sau tiêm theo quy định. 

V. KINH PHÍ  

1. Ngân sách Trung ương 

Cung cấp vắc xin, vật tư tiêm chủng như bơm kim tiêm vắc xin, pha vắc 

xin, hộp an toàn. 

2. Ngân sách địa phương 

- Chi phí vận chuyển vắc xin và bảo quản vắc xin theo quy định. 

- Chi phí tổ chức chiến dịch tiêm chủng, bao gồm: chi bồi dư ng cho các 

thành viên Tổ tiêm chủng, công tiêm, các dụng cụ, vật tư phục vụ tiêm chủng, 

kiểm tra giám sát chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19... 
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- Các hoạt động tập huấn cho các tuyến. 

- Các hoạt động truyền thông về tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 

- Tổ chức tiếp nhận, quản lý, bảo quản, cấp phát vắc xin, vật tư tiêm 

chủng cho điểm tiêm theo kế hoạch và hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Phối hợp Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sài Gòn - Phan Rang, 

Trung tâm Y tế 07 huyện, thành phố thiết lập các điểm tiêm chủng phù hợp, đảm 

bảo cho việc triển khai tiêm chủng thuận lợi, an toàn, đúng quy định và đạt mục 

tiêu.  

- Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh các cơ sở thực hiện 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong suốt thời gian diễn ra tiêm chủng. 

- Mời các đơn vị tuyến tỉnh tiêm vắc xin phòng COVID-19 (gồm Sở, ban 

ngành, đoàn thể), sắp xếp danh sách người được tiêm vắc xin theo từng buổi 

trong ngày, thông báo các cơ quan đơn vị để biết và đi tiêm đúng quy định. 

- Làm việc với Viettel Ninh Thuận để hỗ trợ cập nhật người được tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 trên Sổ sức kh e điện tử. 

- Thực hiện in ấn các phiếu và biểu mẫu phục vụ công tác tiêm chủng vắc 

xin phòng COVID-19. 

- Lập dự toán kinh phí (đợt 4) Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 

mũi 2 trên địa bàn tỉnh tham mưu Sở Y tế trình UBND tỉnh phê duyệt. 

- Làm đầu mối hướng dẫn các điểm tiêm thực hiện đầy đủ các biểu mẫu, 

báo cáo theo quy định; Tổng hợp kết quả, báo cáo tiến độ tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 toàn tỉnh về Sở Y tế, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh dịch tễ 

Trung ương.  

- Sau khi kết thúc các đợt tiêm vắc xin phòng COVID-19 tổng hợp, đánh 

giá, rút kinh nghiệm và đề xuất Sở Y tế khen thưởng các tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong chiến dịch. 

2. Bệnh viện đa khoa tỉnh: 

- Xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 

mũi 2 tại điểm tiêm Bệnh viện tỉnh.  

- Phối hợp chặt chẽ với Ban chấp hành Đoàn tỉnh Ninh Thuận (thông báo 

thời gian cụ thể, số lượng cán bộ, đoàn viên thanh niên trong trường hợp cần hỗ 

trợ thêm nhân lực cho điểm tiêm) cử cán bộ, đoàn viên thanh niên hỗ trợ nhập 

liệu, số liệu về công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 lên phần mềm hệ thống 

hồ sơ sức kh e điện tử; hỗ trợ sắp xếp trật tự tại các điểm tiêm chủng phòng 
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COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tiêm chủng; Hướng dẫn người dân 

tải nền tảng Hồ sơ sức kh e điện tử, sử dụng và đăng ký tiêm chủng qua ứng 

dụng “Sổ sức kh e điện tử”; đảm bảo đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, cập nhật 

liên tục và kịp thời thông tin mũi tiêm và đối tượng theo yêu cầu của Bộ Y tế.  

- Chuẩn bị đầy đủ hộp thuốc chống sốc, bông cồn, hộp an toàn (hộp chứa 

bơm kim tiêm đã sử dụng), thiết bị khám sàng lọc, phương tiện hồi sức cấp cứu 

cần thiết để phục vụ tiêm vắc xin phòng COVID-19 triển khai tại Bệnh viện đa 

khoa tỉnh. 

- Cơ sở vật chất: Bàn ghế ngồi đợi, bàn khám sàng lọc, bàn tiêm vắc xin, 

nơi theo dõi sức kh e sau tiêm chủng; bố trí mỗi bàn tiêm 01 băng ca cấp cứu 

trong trường hợp cần thiết và chuẩn bị 04 máy vi tính để phục vụ công tác nhập 

số liệu tiêm chủng trực tuyến. 

- Thành lập 04 bàn tiêm vắc xin tại Bệnh viện tỉnh, mỗi bàn tiêm gồm 01 

bác sĩ tổ trưởng, 01 điều dư ng tiêm vắc xin, 03 nhân viên y tế làm nhiệm vụ 

hành chính và nhập số liệu quản lý đối tượng, theo dõi sau tiêm, hậu cần.  hân 

công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tại từng bàn tiêm. 

- Tiếp nhận, quản lý, bảo quản vắc xin và vật tư tiêm chủng cho điểm tiêm 

tại Bệnh viện đa khoa tỉnh hàng ngày. 

- Thành lập đội cấp cứu chống sốc tại đơn vị, chuẩn bị xử lý kịp thời khi 

có tình huống sốc xảy ra.   

- Chịu trách nhiệm tổng hợp danh sách, báo cáo kết quả thực hiện tiêm 

chủng hàng ngày và kết thúc chiến dịch tại điểm tiêm Bệnh viện đa khoa tỉnh 

theo đúng quy định. 

3. Bệnh viện Sài Gòn - Phan Rang: 

- Xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 

mũi 2 tại điểm tiêm Bệnh viện Sài Gòn - Phan Rang. 

- Chuẩn bị đầy đủ hộp thuốc chống sốc, bông cồn, hộp an toàn (hộp chứa 

bơm kim tiêm đã sử dụng), thiết bị khám sàng lọc, phương tiện hồi sức cấp cứu 

cần thiết để phục vụ tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

- Cơ sở vật chất: Bàn ghế ngồi đợi, bàn khám sàng lọc, bàn tiêm vắc xin, 

nơi theo dõi sức kh e sau tiêm chủng; bố trí mỗi bàn tiêm 01 băng ca cấp cứu 

trong trường hợp cần thiết và chuẩn bị 02 máy vi tính để phục vụ công tác nhập 

số liệu tiêm chủng trực tuyến. 

- Thành lập 02 bàn tiêm vắc xin tại Bệnh viện, mỗi bàn tiêm gồm 01 bác 

sĩ tổ trưởng, 01 điều dư ng tiêm vắc xin, 03 nhân viên y tế làm nhiệm vụ hành 

chính và nhập số liệu quản lý đối tượng, theo dõi sau tiêm, hậu cần.  hân công 

nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tại từng bàn tiêm. 
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- Tiếp nhận và bảo quản vắc xin, vật tư, phương tiện tiêm chủng trước khi 

triển khai tiêm 01 ngày. 

- Thành lập đội cấp cứu chống sốc tại đơn vị, chuẩn bị xử lý kịp thời khi 

có tình huống sốc xảy ra.   

- Chịu trách nhiệm tổng hợp danh sách, báo cáo kết quả thực hiện tiêm 

chủng hàng ngày và kết thúc chiến dịch tại điểm tiêm Bệnh viện Sài Gòn - Phan 

Rang theo đúng quy định. 

4. Trung tâm Y tế huyện, thành phố: 

- Tiến hành rà soát, lập danh sách và số lượng các đơn vị đã được tiêm 

chủng mũi 1 vắc xin  fizer và vắc xin Moderna (trong thời gian từ ngày 

27/7/2021 - 13/8/2021) gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để tổng hợp thực 

hiện. 

- Xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 

mũi 2 tại địa bàn huyện, thành phố, tại xã, phường, thị trấn; Thời gian cụ thể 

triển khai tiêm vắc xin cho từng ngày, điểm tiêm, đơn vị và danh sách người 

được tiêm, thông báo trước cho từng đơn vị được tiêm biết. 

- Phối hợp chặt chẽ với Ban chấp hành Đoàn tỉnh Ninh Thuận (thông báo 

thời gian cụ thể, số lượng cán bộ, đoàn viên thanh niên trong trường hợp cần hỗ 

trợ thêm nhân lực cho điểm tiêm) cử cán bộ, đoàn viên thanh niên hỗ trợ nhập 

liệu, số liệu về công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 lên phần mềm hệ thống 

hồ sơ sức kh e điện tử; hỗ trợ sắp xếp trật tự tại các điểm tiêm chủng phòng 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tiêm chủng; Hướng dẫn người dân 

tải nền tảng Hồ sơ sức kh e điện tử, sử dụng và đăng ký tiêm chủng qua ứng 

dụng “Sổ sức kh e điện tử”; đảm bảo đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, cập nhật 

liên tục và kịp thời thông tin mũi tiêm và đối tượng theo yêu cầu của Bộ Y tế.  

- Tiếp nhận và bảo quản vắc xin, vật tư, phương tiện tiêm chủng trước khi 

triển khai tiêm 01 ngày. 

 - Mỗi Trung tâm Y tế huyện, thành phố thành lập 02 bàn tiêm vắc xin tại 

Trung tâm Y tế huyện, thành phố gồm:  

 + Mỗi điểm tiêm gồm 01 bác sĩ tổ trưởng, 01 điều dư ng tiêm vắc xin, 03 

nhân viên y tế làm nhiệm vụ hành chính và nhập số liệu quản lý đối tượng, theo 

dõi, hậu cần.  hân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tại từng bàn tiêm. 

+ Bố trí điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 riêng biệt với khu điều trị 

bệnh nhân, để dễ dàng theo dõi những trường hợp có dấu hiệu phản ứng sau 

tiêm vắc xin. 

+ Thành lập đội cấp cứu chống sốc tại đơn vị, chuẩn bị xử lý kịp thời khi 

có tình huống sốc phản vệ xảy ra.   
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+ Chuẩn bị máy tính để nhập dữ liệu đối tượng được tiêm vắc xin phòng 

COVID-19. 

- Mời đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo kế hoạch, sắp xếp 

danh sách người được tiêm vắc xin theo từng buổi trong ngày, điểm tiêm, thông 

báo cho các cơ quan đơn vị để biết và đi tiêm đúng quy định. 

- Phối hợp với phòng Văn hóa Thông tin, Đài Truyền thanh huyện để 

tuyên truyền về đối tượng được tiêm, lợi ích cũng như có những phản ứng bất 

lợi sau tiêm chủng phòng COVID-19 

- Thực hiện nhập liệu và hoàn thiện hồ sơ sức kh e điện tử theo quy định. 

- Báo cáo tiến độ tiêm chủng hàng ngày và kết thúc chiến dịch. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 2 cho 

đối tượng đã tiêm mũi 1 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận./. 

 
 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
- Cục Y tế Dự phòng (b/c); 

- Viện Pasteur Nha Trang (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- BCĐ phòng chống dịch Covid-19; 

- Các Sở, ngành, đoàn thể; 

- UBND huyện, tp (phối hợp); 

- Tỉnh đoàn; 

- Trung tâm KSBT; 

- Các Bệnh viện tuyến tỉnh; 

- Bệnh viện Sài Gòn - Phan Rang 

- TTYT huyện, tp; 

- Lưu: VT, KHNVTC. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Mai Thị Phương Ngọc 



 
 

 

 hụ lục1  

 

SỐ ĐỐI TƯỢNG TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 MŨI 2 

 

TT 
Đối tượng tiêm vắc xin 

(Theo Nghị quyết số 21/NQ-CP) 

Số đối tượng tiêm mũi 2 

Vắc xin  

Pfizer 
Vắc xin 

Moderna 

1 
Lực lượng tuyến đầu phòng chống 

dịch 
809 3.144 

2 Lực lượng Công an 545 214 

3 
Người cung cấp dịch vụ thiết yếu 

(hàng không, vận tải, du lịch; cung 

cấp dịch vụ điện, nước) 

3.756 8.312 

4 

Giáo viên, người làm việc, học 

sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo 

dục, đào tạo; người làm việc tại các 

cơ quan, đơn vị hành chính. 

948 2.404 

5 
Người mắc các bệnh mạn tính; 

Người trên 65 tuổi 
217 53 

6 
Người nghèo, các đối tượng chính 

sách xã hội 
90 197 

 TỔNG CỘNG 6.365 14.324 
0  

 

  



 
 

 

 hụ lục 2:  

 

SỐ ĐỐI TƯỢNG TIÊM PHÂN BỔ THEO ĐIỂM TIÊM CHỦNG 

 

TT Đơn vị 
Số lượng tiêm mũi 2 

Vắc xin Pfizer Vắc xin Moderna 

1 TTYT Phan Rang 0 2.872 

2 TTYT Ninh  hước 0 2.622 

3 TTYT Ninh Hải 470 2.458 

4 TTYT Ninh Sơn 0 1.707 

5 TTYT Bác Ái 0 858 

6 TTYT Thuận Bắc 0 1.765 

7 TTYT Thuận Nam 0 1.828 

8 Công an 473 214 

9 Bệnh viện tỉnh 5.259 0 

10 
Bệnh viện Sài Gòn- Phan 

Rang 
163 0 

 Tổng 6.365 14.324 
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