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KẾ HOẠCH 

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 9 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

 

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về 

mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; Quyết định số 3043/QĐ-BYT ngày 

24/6/2021 của Bộ Y tế về việc 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; Công văn 8150/BYT-DP 

ngày 28/9/2021 của Bộ Y tế về việc đẩy nhanh tiêm vắc xin phòng COVID-

19;Công văn số 1259/QĐ-VSDTTƯ ngày 11/10/2021 của Viện Vệ sinh dịch 

tễ Trung ương về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 58 và 59. 

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”; 

Thực hiện Công văn số 5650/UBND-VXNV ngày 17/10/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 9 trên địa bàn 

tỉnh; 

 Để kịp thời triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo phân bổ của Bộ 

Y tế, Sở Y tế ban hành Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 9 trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận như sau: 

I. MỤC TIÊU: 

1. Mục tiêu chung:  

- Phấn đấu đạt ≥ 95% đối tượng có nguy cơ cao theo danh sách phê duyệt 

được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong đợt 7 năm 2021. 

- Tăng tốc độ tiêm chủng, đảm bảo tiêm toàn bộ đối tượng người từ 65 

tuổi trở lên trong vòng 3 ngày. 

- Tổ chức tiêm chủng bảo đảm an toàn, đạt tiến độ, đáp ứng nhanh cho 

công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. 

II. NGUYÊN TẮC VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI: 

1. Nguyên tắc: 

 - Thực hiện theo đúng Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ và Quyết định 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế. 

 - Tổ chức triển khai tiêm chủng ngay sau khi tiếp nhận vắc xin. 



2 
 

- Đảm bảo tỷ lệ bao phủ cao, an toàn tiêm chủng và tiếp cận công khai, 

minh bạch danh sách đối tượng tiêm theo đúng hướng dẫn trong các văn bản của 

Chính phủ và của Bộ Y tế. 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19 khi đến lượt, “vắc xin tốt nhất là vắc 

xin được Bộ Y tế cấp phép và được tiêm sớm nhất, nhanh nhất, kip thời 

nhất”, không phân biệt các loại vắc xin, không nên có tâm lý lựa chọn vắc xin. 

- Tiêm đến đâu an toàn đến đấy. Vừa đảm bảo an toàn tiêm chủng vừa 

đảm bảo phòng lây nhiễm SARS-CoV-2. 

2. Phạm vi triển khai: 

Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh, ưu tiên 

từ nguy cơ cao đến nguy cơ thấp. Cho toàn bộ đối tượng từ 18 tuổi trở lên và có 

chỉ định sử dụng vắc xin theo khuyến cáo của nhà sản xuất, trên cơ sở số lượng 

vắc xin được Bộ Y tế phân bổ và đánh giá nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, 

tổ chức tiêm chủng cho các nhóm đối tượng theo Nghị quyết số 21/NQ-CP của 

Chính phủ và Quyết định 3355/QĐ-BYT của Bộ Y tế. 

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI:  

1. Đối tượng triển khai: 

Căn cứ Quy định về nhóm đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 21/NQ-

CP, Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế, trên cơ sở số 

lượng vắc xin được phân bổ và đánh giá nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, tổ 

chức tiêm chủng cho các nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc COVID-19 sau 

đây: 

Tổng số liều vắc xin được cấp đợt này: 70.200 liều Pfizer - BioNTech. 

Trong đó: 

- 7.000 liều tiêm mũi 2 cho đối tượng đã tiêm mũi 1 trong thời gian từ 

ngày 24/9/2021 (đợt 6) của tỉnh. 

- 63.200 liều tiêm mũi 1 cho nhóm đối tượng: 

+ Người từ 65 tuổi trở lên. 

+ Người mắc bệnh mạn tính. 

+ Phụ nữ có thai và cho con bú. 

+ Người nước ngoài, không phân biệt quốc tịch, hình thức cư trú, người 

nước ngoài và người Việt Nam định cư tại nước ngoài hiện đang sinh sống trên 

địa bàn tỉnh. 

(Chi tiết phụ lục đính kèm). 

2. Thời gian triển khai: Dự kiến từ ngày 20/10/2021 cho đến 

23/10/2021. Thực hiện tiêm chủng, tiêm trong và ngoài giờ hành chính để nhanh 

chóng hoàn thành tỷ lệ tiêm chủng.  
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Tăng tốc độ tiêm chủng, đảm bảo tiêm toàn bộ đối tượng Người từ 65 tuổi 

trở lên trong vòng 3 ngày.  

IV. PHƯƠNG THỨC, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC VÀ BỐ TRÍĐIỂM 

TIÊM CHỦNG: 

 1. Phương thức triển khai 

- Tổ chức theo hình thức tiêm chủng chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng 

cố định và lưu động. Sử dụng hệ thống tiêm chủng mở rộng sẵn có.  

- Triển khai tiêm đồng loạt, tăng tốc tại các Trung tâm Y tế huyện, thành 

phố và các điểm tiêm chủng tuyến tỉnh. 

- Các đối tượng được thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo các 

khung giờ trong ngày khác nhau để đảm bảo các tiêu chí phòng chống dịch 

COVID-19 và hạn chế tối đa sự hao phí vắc xin. 

2. Địa điểm tổ chức tiêm: 

- Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh: Thành lập 04 - 06 bàn tiêm chủng tại Hội 

trường lớn Bệnh viện đa khoa tỉnh. 

- Tại Bệnh viện Sài Gòn - Phan Rang: Thành lập 02 - 04 bàn tiêm chủng. 

- Tại Trung tâm Y tế: Mỗi huyện, thành phố chủ động thành lập số điểm 

tiêm chủng phù hợp với thực tế của địa phương.  

Lưu ý: Trong đợt 9 triển khai các điểm tiêm Vắc xin Pfizer cần bố trí 

riêng.     

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-CP 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. 

Lưu ý: Bố trí địa điểm phù hợp, trang bị đầy đủ phương tiện hồi sức để 

cấp cứu phản vệ, bố trí xe cứu thương và Tổ cấp cứu thường trực 24/24 trong 

suốt thời gian diễn ra tiêm chủng. 

3. Bố trí điểm tiêm chủng: 

- Điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 riêng biệt với khu điều trị, để dễ 

dàng theo dõi những trường hợp có dấu hiệu phản ứng sau tiêm vắc xin. 

- Mỗi bàn tiêm gồm 05 người, trong đó: 01 bác sĩ tổ trưởng, 01 điều 

dưỡng 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. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành 

viên tại từng bàn tiêm. 

- 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. 

V. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG: 

1. Lập danh sách các đối tượng tiêm: 

- Lập danh sách đối tượng từ 18 tuổi trở lên và có chỉ định sử dụng vắc 

xin theo khuyến cáo của nhà sản xuất, trên cơ sở số lượng vắc xin được Bộ Y tế 

phân bổ và đánh giá nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, tổ chức tiêm chủng cho 

các nhóm đối tượng theo Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 

3355/QĐ-BYT của Bộ Y tế. 

- Danh sách phải đủ các thông tin: Họ và tên, giới tính, ngày sinh, mã 

nhóm đối tượng ưu tiên, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại, số chứng minh 

thư/thẻ căn cước công dân, mã số bảo hiểm y tế (Theo mẫu đính kèm tại Quyết 

định 1973/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của Ủy ban nhân tỉnh về việc ban hành 

Quy trình tổ chức buổi tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận). 

- Các đối tượng được tiêm cần lập danh sách theo mẫu để được quản lý 

trên Hệ thống quản lý đối tượng và mũi tiêm COVID. 

- Danh sách cụ thể các đối tượng tiêm phải đúng nguyên tắc ưu tiên theo 

Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ; Quyết định 

3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế.  

2. Cung ứng vắc xin phòng COVID-19, vật tư tiêm chủng: 

Bảng 1: Dự kiến nhu cầu vắc xin, vật tư tiêm chủng 

TT Đối tượng Loại vắc xin 
Vắc xin 

(liều) 
Bơm kim tiêm 

(cái) 
Hộp an toàn 

(cái) 

1 70.200 
Pfizer - 

BioNTech 
70.200 77.220 850 

3. Tổ chức tiêm chủng: 

3.1. Tổ chức buổi tiêm chủng: 

- Tổ chức buổi tiêm chủng theo đúng quy định tại Nghị định số 104/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số 34/2018/TT-BYT, 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 4355/QĐ-BYT ngày 10/9/2021 của Bộ Y tế về 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-
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DP ngày 02/8/2021 của Bộ Y tế về việc tăng tốc và diện bao phủ tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 và công văn 8150/BYT-DP ngày 28/9/2021 về việc đẩy 

nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-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. 

- Chỉ thực hiện việc tiêm vắc xin tại các đơn vị đủ điều kiện tổ chức tiêm 

chủng theo quy định. Lập danh sách các cơ sơ tiêm chủng đủ điều kiện kể cả nhà 

nước, tư nhân trong và ngoài ngành y tế; huy động toàn bộ cơ sở tiêm chủng 

dịch vụ trên địa bàn để phối hợp thực hiện tiêm chủng. 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sài Gòn - Phan Rang, Trung Tâm 

Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện, thành phố: 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 

3.2.Phương án xử trí cấp cứu tại điểm tiêm chủng: 

- Chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng nhân lực (được tập huấn về hướng dẫn tạm 

thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Hướng dẫn 

chẩn đoán và xử trí phản vệ); Chuẩn bị đầy đủ Hộp thuốc cấp cứu phản vệ và 

trang thiết bị y tế để sẵn sàng xử lý, cấp cứu sự cố bất lợi sau tiêm; các tài liệu 

chuyên môn (Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ; sơ đồ chẩn đoán 

và xử trí sốc phản vệ; các hướng dẫn chuyên môn liên quan khác…). 

- Tại mỗi bàn tiêm đảm bảo có 01 hộp chống sốc theo Thông tư số 

51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

- Tại khu vực theo dõi sau tiêm chủng cần cử 02 cán bộ phụ trách, theo 

dõi phản ứng sau tiêm.  

- Để tránh mất thời gian lấy thuốc ra khỏi tủ hoặc hộp thuốc vì diễn biến 

phản ứng phản vệ rất nhanh, mỗi bàn tiêm chủng trước khi tiêm vắc xin và tại 

khu vực theo dõi phản ứng sau tiêm chủng phải chuẩn bị và xử trí như sau:  
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+ Chuẩn bị sẵn 01 Bơm tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 1mg/1ml (rút 

sẵn 1ml thuốc Adrenalin 1mg/1ml vào bơm tiêm gắn sẵn kim, đậy kín kim tiêm 

bằng nắp).  

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

nhanh, mạch nhanh nhỏ, đau quặn bụng, ỉa chảy…) tiêm ngay 1/2 mg Adrenalin 

tiêm bắp (ưu tiên mặt 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 số 51/2017/TTBYT.  

+ Kết thúc buổi tiêm chủng nếu không sử dụng đến cần phải hủy bỏ bơm 

tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 1mg/1ml.   

Lưu ý: Bơm tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 1mg/1ml cần được dán 

nhãn tránh nhầm lẫn. 

4. 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. 

Vắc xin phòng COVID-19 được chỉ định cho nhóm đối tượng từ 18 tuổi 

trở lên và đủ điều kiện tiêm chủng. 

Lịch tiêm vắc xinPfizer – BioNTech: 2 mũi cách nhau 3-4 tuần. 

5. 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-CP 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-DP 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. 

- Trong thời gian triển khai tiêm chủng 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 
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biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin. 

6. Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng: 

6.1. Quản lý đối tượng tiêm chủng: 

- Thông tin về đăng ký tiêm chủng, kế hoạch tiêm chủng, lịch tiêm 

chủng được thông báo, cập nhật liên tục cho người dân trên cổng thông tin của 

chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 và Cổng thông tin điện tử Ninh 

Thuận. 

- Đăng ký tiêm chủng, khai báo y tế, cập nhật phản ứng sau tiêm được 

thực hiện qua các hình thức: ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” trên di động, 

cổng thông tin. 

- Trong trường hợp nguồn vắc xin phân bổ hạn chế, việc lập danh sách 

đối tượng tiêm chủng, xếp lịch tiêm chủng theo giờ phải được thực hiện trước 

khi thông báo cho người dân đăng ký tiêm.  

- Trong trường hợp đảm bảo đủ vắc xin, việc lập danh sách đối tượng 

tiêm chủng được thực hiện sau khi thông báo cho người dân đăng ký tiêm 

trong trường hợp đủ số lượng liều vắc xin cho tiêm chủng đại trà. 

6.2. Quản lý cơ sở tiêm chủng: 

- Công khai cập nhật thường xuyên thông tin vị trí, số bàn tiêm, thông 

tin người phụ trách trên cổng thông tin của chiến dịch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.gov.vn. 

- Cơ sở tiêm chủng phải cập nhật thông tin số lượng liều vắc xin được 

nhập, số lượng tiêm được, số liệu tồn theo ngày và số liệu này phải được cập 

nhật trên trang thông tin chỉ đạo điều hành của Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm 

vắc xin phòng COVID-19. 

- Hệ thống phục vụ chỉ đạo điều hành của Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 cập nhật trực tuyến tra cứu theo cơ sở tiêm về kết 

quả số lượng người dân được tiêm, số lượng hoãn tiêm và số lượng được cấp 

chứng nhận tiêm chủng. 

6.3. Quản lý tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin: 

- Báo cáo và cập nhật báo cáo, kế hoạch phân bổ số lượng liều vắc xin 

đối với từng đợt của Ban chỉ đạo chiến dịch về số liều vắc xin được phân bổ. 

- Hệ thống cập nhật trực tuyến thông tin về số lượng, số lô và thời điểm 

nhập, xuất, nhập lại các liều vắc xin phòng COVID-19 trong hệ thống theo 

quy định. 

- Các bệnh viện, TTYT huyện, thành phố và cơ sở y tế liên quan đến 

tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản thực hiện cập nhật thông tin, số lượng, báo 

cáo trên hệ thống tiêm chủng COVID-19. 

- Bảo quản vắc xin đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, cấp vắc xin phòng 

COVID-19 đến các điểm tiêm chủng hàng ngày phù hợp, đảm bảo tính toán, 

https://tiemchungcovid19.gov.vn/
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dự trù của cơ sở. 

7. Truyền thông:  

7.1. Nội dung truyền thông: 

- Mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của việc tiêm vắc phòng COVID-19 và thực 

hiện tốt “Thông điệp 5K” của Bộ Y tế. 

- Truyền thông cho người dân và cộng đồng về đối tượng tiêm vắc xin, 

loại vắc xin phòng COVID-19, lợi ích của vắc xin, tính an toàn của vắc xin, các 

sự cố bất lợi có thể xảy ra sau tiêm, theo dõi phát hiện phản ứng sau tiêm chủng.  

- Những điều cần lưu ý trước và sau khi đi tiêm vắc xin phòng COVID-

19. 

- Thời gian thực hiện truyền thông được thực hiện liên tục trong quá trình 

tổ chức tiêm chủng, bằng hình thức phát bài truyền thông qua loa. 

7.2. Các hình thức truyền thông: 

-  Cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, truyền thông để kịp thời thông 

tin cho người dân và cộng đồng về đối tượng ưu tiên, loại vắc xin phòng 

COVID-19, lợi ích của vắc xin, lịch tiêm, tính an toàn của vắc xin, các sự cố bất 

lợi sau tiêm.  

- Truyền thông kịp thời, chính xác trên các phương tiện thông tin đại 

chúng về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, vận động người dân đi tiêm 

chủng khi đến lượt mình, các thông điệp, khuyến cáo tiêm chủng an toàn, theo 

dõi phản ứng sau tiêm chủng,… 

- Phối hợp với các ban, ngành, cơ quan truyền thông mạnh mẽ, đồng bộ, 

hiệu quả về hoạt động Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Cung cấp các thông điệp, tài liệu truyền thông về tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 cho các điểm tiêm chủng để sử dụng truyền thông đến người 

dân đi tiêm chủng. 

- Truyền thông về các tấm gương điển hình trong công tác tiêm chủng vắc 

xin phòng COVID-19. 

8. Quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm chủng: 

- 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 Y tế về 

việc hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-

19 và 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 tại điểm tiêm theo quy định của Bộ Y tế. 

9. Giám sát hoạt động tiêm chủng: 



9 
 

- 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. 

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

10. Công tác báo cáo: 

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

vắc vin phòng COVID-19 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. 

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

VI. 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 dưỡng 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, ... 

- Các hoạt động tập huấn cho các tuyến. 

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

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 

- Làm đầu mối hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật các đơn vị triển khai. 

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

chủng, bơm kim tiêm, hộp an toàn theo bảng phân bổ vắc xin cho các điểm tiêm 

theo kế hoạch và hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Làm đầu mối  điều phối điểm tiêm Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện 

Sài Gòn - Phan Rang và kiểm soát, theo dõi, đôn đốc tiến độ tiêm chủng vắc xin, 

điều phối từ điểm tiêm chậm sang điểm tiêm khác của tất cả các điểm tiêm trong 
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đợt 9 của tỉnh, 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 tại các địa phương có tổ chức 

triển khai thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19. Cử cán bộ thu thập thông 

tin, giám sát chủ động các sự cố bất lợi sau tiêm chủng. 

- Phối hợp Viettel Ninh Thuận - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn 

thông Quân đội, tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các đơn vị tổ chức tiêm chủng 

để triển khai quản lý danh sách thông tin đối tượng và lịch sử tiêm chủng cho 

từng đối tượng bằng Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

http://tiemchungcovid19.moh.gov.vn.  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác truyền 

thông trước, trong và sau triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

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

xin phòng COVID-19 theo điều phối. 

- 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 hàng ngày, báo cáo tiến độ về Sở Y tế, Viện Pasteur Nha 

Trang, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.  

- Lập dự toán kinh phí từng đợt tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh tham mưu Sở Y tế trình UBND tỉnh phê duyệt. 

- 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-

19tại điểm tiêm Bệnh viện đa khoa tỉnh cho đối tượng người từ 65 tuổi trở lên, 

người có bệnh lý nền do Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang - Tháp Chàm phụ 

trách cung cấp số liệu, thông tin có liên quan theo kế hoạch này và theo điều 

phối của Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật. 

- Thành lập Đội cấp cứu chịu trách nhiệm thường trực, hỗ trợ chuyên 

môn, cấp cứu tại điểm tiêm Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang (theo Công 

văn số 3143/SYT-KHNV ngày 14/7/2021 của Sở Y tế). 

- Phối hợp chặt chẽ với Ban chấp hành Đoàn tỉnh Ninh Thuận, Hội Thầy 

thuốc trẻ (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 về công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19lên hệ 

thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; hỗ trợ sắp xếp trật tự tại các điểm 

tiêm chủng phòng COVID-19trên địa bàn tỉnh trong thời gian tiêm chủng; 

Hướng dẫn người dân tải, sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe 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.  

http://tiemchungcovid19.moh.gov.vn/
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- 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 khỏe sau tiêm chủng; bố trí mỗi bàn tiêm 01 băng ca cấp cứu 

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

liệu tiêm chủng trực tuyến. 

- Thành lập từ 04-06 bàn tiêm vắc xin, mỗi bàn tiêm gồm 05 người, trong 

đó: 01 bác sĩ tổ trưởng, 01 điều dưỡng 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. Phân 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.   

- Ứng dụng tối đa Công nghệ thông tin trong tiêm chủng; Sử dụng hệ 

thống gửi tin nhắn tự động (SMS) trên nền tảng Hệ thống tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19quốc gia để mời người dân đến tiêm chủng, nhằm áp dụng 

triệt để ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp giữa người 

với người, đảm bảo tiến độ thực hiện tiêm chủng. 

- Hướng dẫn người dân tải ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” và thực hiện 

đăng ký tiêm chủng, khai báo y tế, cập nhật phản ứng sau tiêm qua hình thức 

ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” trên di động hoặc Cổng thông tin tiêm chủng 

COVID-19(https://tiemchungcovid19.gov.vn/). 

- 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 

tại điểm tiêm cho đối tượng từ 65 tuổi trở lên, người có bệnh lý nền do Trung 

tâm Y tế thành phố Phan Rang - Tháp Chàm phụ trách theo kế hoạch này và 

theo điều phối của Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật. 

- 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. 

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

nơi theo dõi sức khỏe 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. 
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- Thành lập 02- 04 bàn tiêm vắc xin, mỗi bàn tiêm gồm 05 người, trong 

đó: 01 bác sĩ tổ trưởng, 01 điều dưỡng 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. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tại từng bàn tiêm. 

- 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.   

- Ứng dụng tối đa Công nghệ thông tin trong tiêm chủng; Sử dụng hệ 

thống gửi tin nhắn tự động (SMS) trên nền tảng Hệ thống tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19quốc gia để mời người dân đến tiêm chủng, nhằm áp dụng 

triệt để ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp giữa người 

với người, đảm bảo tiến độ thực hiện tiêm chủng. 

- Hướng dẫn người dân tải ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” và thực hiện 

đăng ký tiêm chủng, khai báo y tế, cập nhật phản ứng sau tiêm qua hình thức 

ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” trên di động hoặc Cổng thông tin tiêm chủng 

COVID-19(https://tiemchungcovid19.gov.vn/). 

- 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: 

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

tại Trung tâm Y tế huyện, thành phố. 

- 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. 

- Riêng Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang- Tháp Chàm lập danh sách 

chi tiết đối tượng có bệnh lý nền, người từ 65 tuổi trở lên trên địa bàn quản lý, 

cung cấp danh sách đối tượng tiêm cho 02 điểm tiêm Bệnh viện đa khoa tỉnh và 

Bệnh viện Sài Gòn - Phan Rang để thực hiện tiêm, đồng thời phối hợp với điểm 

tiêm Bệnh viện đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sài Gòn - Phan Rang trong công tác 

mời tiêm vắc xin phòng COVID-19, sắp xếp danh sách người được tiêm vắc xin 

theo từng buổi trong ngày, điểm tiêm, thông báo cho các đối tượng tiêm để biết 

và đi tiêm đúng quy định. 

- Phối hợp chặt chẽ với Ban chấp hành Đoàn tỉnh Ninh Thuận, Hội Thầy 

thuốc trẻ (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 về công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 lên hệ 

thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; hỗ trợ sắp xếp trật tự tại các điểm 

tiêm chủng phòng COVID-19trên địa bàn tỉnh trong thời gian tiêm chủng; 

Hướng dẫn người dân tải, sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” đảm bảo đẩy 



13 
 

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 ít nhất 05 người, trong đó: 01 bác sĩ tổ trưởng, 01 

điều dưỡng 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. Phân 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.   

+ Chuẩn bị máy tính để nhập dữ liệu đối tượng được tiêm vắc xin phòng 

COVID-19. 

- Hướng dẫn người dân tải ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” và thực hiện 

đăng ký tiêm chủng, khai báo y tế, cập nhật phản ứng sau tiêm qua hình thức 

ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” trên di động hoặc Cổng thông tin tiêm chủng 

COVID-19(https://tiemchungcovid19.gov.vn/). 

- Ứng dụng tối đa Công nghệ thông tin trong tiêm chủng; Sử dụng hệ 

thống gửi tin nhắn tự động (SMS) trên nền tảng Hệ thống tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 quốc gia để mời người dân đến tiêm chủng, nhằm áp dụng 

triệt để ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp giữa người 

với người, đảm bảo tiến độ thực hiện tiêm chủng. 

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

xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

- 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 khỏe điện tử theo quy định. 

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

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quan tâm phối hợp 

triển khai các nội dung sau: 

- Lập danh sách đối tượng, phân loại đối tượngtheo kế hoạch triển khai 

đợt này và có chỉ định sử dụng vắc xin theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Danh 

sách phải đủ các thông tin: Họ và tên, giới tính, ngày sinh, mã nhóm đối tượng 

ưu tiên, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại, số chứng minh thư/thẻ căn cước 

công dân, mã số bảo hiểm y tế. Các đối tượng được tiêm cần lập danh sách theo 

https://tiemchungcovid19.gov.vn/
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mẫu để được quản lý trên Hệ thống quản lý đối tượng và mũi tiêm COVID. 

Danh sách cụ thể các đối tượng tiêm phải đúng nguyên tắc ưu tiên theo Nghị 

quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ; Quyết định 3355/QĐ-BYT 

ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế.  

- Phân loại đối tượng và lập danh sách chi tiết đối tượng tiêm chủng vắc 

xin phòng COVID-19 phù hợp theo kế hoạch triển khai. 

- 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. 

- Chỉ đạo các phòng ban phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, thành phố 

trong công tác tổ chức phục vụ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các 

đối tượng tại điểm tiêm. 

- Huy động Công an, quân sự, Đoàn thanh niên, các hội đoàn thể đảm bảo 

an ninh trật tự, phân luồng tại điểm tiêm. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai chiến dịch Tiêm vắc xin phòng COVID - 

19 đợt 9 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Trong quá trình thực hiện nếu 

có vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh (khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, ĐT: 02593824754, Email: 

ytdpnthuan@gmail.com) để được hướng dẫn cụ thể./. 
 

 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Cục Y tế Dự phòng (báo cáo); 

- Viện Pasteur Nha Trang(báo cáo); 

- Các thành viên BCĐ phòng chống dịch 

Covid-19; 

- Các Sở, ngành, đoàn thể; 

- Công an tỉnh; 

- UBND huyện, tp; 

- Tỉnh đoàn; 

- Hội thầy thuốc trẻ; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Bệnh viện Sài Gòn - Phan Rang; 

- Viettel Ninh Thuận; 

- Lưu: VT, KHNVTC. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Mai Thị Phương Ngọc 

 

 

mailto:ytdpnthuan@gmail.com


15 

 

Phụ lục 1 

 

 TỔNG SỐ ĐỐI TƯỢNG TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 ĐỢT 9 

TỈNH NINH THUẬN 

(Đính kèm Kế hoạch số         /KH-SYT ngày       tháng      năm 2021) 

 

 
 

  

TT 
Nhóm theo 

QĐ 3355/BYT 
ĐỐI TƯỢNG 

SỐ LƯỢNG 

(liều) 

1  Đối tượng đã tiêm mũi 1 vắc xin Pfizer 7.000 

2 i Người trên 65 tuổi 35.200 

3 i Người mắc bệnh mạn tính 20.000 

4 q Phụ nữ có thai và cho con bú 7.300 

5 m 

Người nước ngoài, không phân biệt quốc 

tịch, hình thức cư trú, người nước ngoài 

và người Việt Nam định cư tại nước ngoài 

hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh 

700 

Tổng cộng 70.200 
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Phụ lục 2 

 

BẢNG PHÂN PHỐI VẮC XIN PHÒNG COVID-19 ĐỢT 9 

(Đính kèm Kế hoạch số         /KH-SYT ngày       tháng      năm 2021) 

 
 

 

Ghi chú: TTKSBT phân phối 2.850liều Pfizerđể thực hiện tiêm mũi 2 cho các 

đối tượng tiêm mũi 1 vắc xin Pfizer tại điểm tiêm Bệnh viện tỉnh và bệnh viện 

Sài Gòn - Phan Rang. 

  

TT Đơn vị 

Dự kiến phân bổ 

vắc xin Pfizer - BioNTech TỔNG 

CỘNG 
Mũi 1(liều) Mũi 2(liều) 

1 TTYT Phan Rang 24.200 0 24.200 

2 TTYT Ninh Phước 12.200 700 12.900 

3 TTYT Ninh Hải 10.100 700 10.800 

4 TTYT Ninh Sơn 7.100 700 7.800 

5 TTYT Bác Ái 1.600 630 2.230 

6 TTYT Thuận Bắc 3.000 720 3.720 

7 TTYT Thuận Nam 5.000 700 5.700 

8 TT Kiểm soát bệnh tật 0 2.850 2.850 

 Cộng 63.200 7.000 70.200 
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Phụ lục 3 

 

BẢNG NHÓM ĐỐI TƯỢNG TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

ĐỢT 9 THEO ĐỊA BÀN HUYỆN, THÀNH PHỐ 

(Đính kèm Kế hoạch số         /KH-SYT ngày       tháng      năm 2021) 

 
 

Đơn vị Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Nhóm 5 
Tổng 

cộng 

TTYT Phan Rang / 11.000 11000 2.000 200 24.200 

TTYT Ninh Phước 700 7.000 3700 1.400 100 12.900 

TTYT Ninh Hải 700 6.200 2900 900 100 10.800 

TTYT Ninh Sơn 700 5.000 1100 900 100 7.800 

TTYT Bác Ái 630 1.000 0 600 / 2.230 

TTYT Thuận Bắc 720 2.000 300 600 100 3.720 

TTYT Thuận Nam 700 3.000 1000 900 100 5.700 

TT Kiểm soát Bệnh 

tật 
2.850 / / / / 2.850 

Tổng cộng 7.000 35.200 20.000 7.300 700 70.200 
 

 

Ghi chú: Nhóm 1. Đối tượng đã tiêm mũi 1 vắc xin Pfizer. 

  Nhóm 2. Người trên 65 tuổi. 

 Nhóm 3. Người mắc bệnh mạn tính. 

 Nhóm 4. Phụ nữ mang thai và cho con bú. 

 Nhóm 5: Người nước ngoài, không phân biệt quốc tịch, hình thức cư trú, 

người nước ngoài và người Việt Nam định cư tại nước ngoài hiện đang sinh sống 

trên địa bàn tỉnh 
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