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KẾ HOẠCH 

 Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 Vero Cell đợt 1 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021 

 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016; 

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 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 quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ về phiên 

họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021; 

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 số 3326/QĐ-BYT ngày 06/7/2021 về việc điều chỉnh 

phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 6 (Vắc xin COVID-19 Vaccine (Vero 

Cell), Inactivated do Chính phủ Trung Quốc viện trợ), trong đó phân bổ vắc xin 
cho 27 tỉnh, thành phố tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định 3326/QĐ-BYT để tiêm 

cho công dân Trung Quốc trên địa bàn và tại địa phương khác theo đề xuất của 

Đại sứ quán Trung Quốc.  

Căn cứ công văn số 675/DP-TC ngày 10/8/2021 của Cục Y tế dự phòng về 

việc điều chỉnh phân bổ vắc xin phòng COVID-19; 

Căn cứ công hàm số LS/128/2021 ngày 30/8/2021 của Đại sứ quán Trung 

Quốc tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

Thực hiện Kế hoạch số 451/KH-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 

2021-2022. 

Thực hiện Kế hoạch số 2707/KH-SYT ngày 02/8/2021 của Sở Y tế Bắc Kạn 

về việc triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Bắc Kạn, năm 

2021-2022; 

Căn cứ tờ trình số 1625/TTr -TTKSBT ngày 13/9/2021 của Trung tâm kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành kế hoạch Triển khai tiêm vắc xin 
phòng COVID-19 Vero Cell đợt 1 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021 



Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 Vero Cell đợt 1 để tiêm cho công dân Trung Quốc trên địa bàn tỉnh 

theo đề xuất của Đại sứ quán Trung Quốc năm 2021 như sau: 

I. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung: Chủ động phòng chống dịch bằng sử dụng vắc xin 
phòng COVID-19 Vero Cell cho  công dân Trung Quốc trên địa bàn tỉnh. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19 Vero Cell cho 94 công dân Trung Quốc 

trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ trên 95%. 

- Tổ chức tiêm hết 100% số lọ/liều vắc xin được Bộ Y tế cấp. 

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

- Đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch tại các điểm tiêm chủng. 

II. LOẠI VẮC XIN, ĐỐI TƯỢNG TIÊM, THỜI GIAN, PHẠM VI, 

ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI 

1. Loại vắc xin: Sử dụng Vắc xin Vero Cell do Trung Quốc sản xuất. 

2. Đối tượng tiêm 

 Công dân Trung Quốc đang làm việc và cư trú trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do 

Đại sứ quán Trung Quốc đề xuất. 

3. Thời gian, phạm vi và phương thức triển khai:  

- Tổ chức tiêm mũi 1 vắc xin Vero Cell vào 13h30 ngày 15/8/2021 cho 

Công dân Trung Quốc đang làm việc và cư trú trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.  

* Kết thúc mỗi ngày tiêm tổ chức tiêm bổ sung ngay cho các đối tượng 

chưa được tiêm và đối tượng tạm hoãn tiêm. 

* Thời gian trên có thể thay đổi do phụ thuộc vào thời gian Đại sứ quán 

Trung Quốc mời đối tượng đến tiêm. 

- Triển khai chiến dịch tiêm đồng loạt theo thời gian trên tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh. Bố trí nhiều bàn tiêm để tiêm hết đối tượng tiêm trong thời gian trên. 

III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI  

1. Điều tra, lập danh sách đối tượng tiêm 

Đối tượng tiêm do Đại sứ quán Trung Quốc lập và cung cấp cho Sở Y tế để 

tổ chức tiêm chủng theo kế hoạch.  

2. Tập huấn chuyên môn 

- Hình thức: Tập huấn trực tiếp cho cán bộ tham gia tiêm phòng vắc xin. 

- Đơn vị chủ trì: Bệnh viện đa khoa tỉnh. 

- Tên lớp tập huấn: Tập huấn an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVD-19  

- Thời gian: Đã tổ chức tập huấn ngày 09/9/2021 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 



3. Truyền thông 

- Tuyến tỉnh: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Báo Bắc Kạn, Đài 

Phát thanh -Truyền hình tỉnh tổ chức tuyên truyền bằng các tin, bài viết, phóng sự 
trên báo, đài PT-TH Bắc Kạn, cổng thông tin điện tử tỉnh, các cơ quan báo chí 

Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các cơ quan đơn vị, địa phương tuyên truyền 

về ý nghĩa và lợi ích của vắc xin phòng COVID-19 và các hoạt động triển khai 
trước, trong chiến dịch. 

- Tuyến huyện: Trung tâm y tế huyện, thành phố phối hợp với Trung tâm 

văn hóa thể thao và truyền thông tổ chức tuyên truyền bằng các tin, bài viết, 
phóng sự trên hệ thống loa truyền thanh.v.v.. về vắc xin phòng COVID-19 và các 

hoạt động triển khai trước, trong chiến dịch. Chỉ đạo tuyến xã lồng ghép các hoạt 

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

- Nội dung truyền thông: Công khai minh bạch số lượng, loại vắc xin được 

phân bổ, đối tượng được tiêm chủng, mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm của đối 

tượng tham gia tiêm, phòng bệnh để chống dịch COVD-19. 

4. Phân bổ số lượng vắc xin COVD-19 và vật tư tiêm chủng  

Đề nghị các đơn vị tự bố trí phương tiện và thiết bị bảo quản dây truyền 

lạnh đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật lĩnh vắc xin COVD-19 và vật tư tiêm 

chủng trước ngày tiêm ít nhất 1 ngày.  

IV. TỔ CHỨC TIÊM CHỦNG  

1. Quản lý đối tượng 

- Danh sách đối tượng tiêm chủng vắc xin Covid-19 theo mẫu Phụ lục 1. 

Danh sách đối tượng tiêm này được lưu tại cơ sở tiêm chủng. 

- Các đơn vị phân công viên chức cập nhật thông tin đối tượng đã tiêm vào 

hệ thống phần mềm quản lý thông tin tiêm chủng. 

2. Nhân lực thực hiện tiêm chủng 

Bệnh viện đa khoa tỉnh phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật huy động 
cán bộ y tế đã được tập huấn, có kinh nghiệm tham gia tiêm chủng. 

3. Thực hành tiêm chủng 

3.1. Tổ chức buổi tiêm chủng 

- Tổ chức tiêm 01 buổi tiêm chủng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.  

- Phân công nhân lực tại điểm tiêm phù hợp, đặc biệt là tăng cường cán bộ y 
tế khám sàng lọc, tiêm, theo dõi sau tiêm và đội cấp cứu tại chỗ. 

- Đón tiếp đối tượng tiêm: 

+ Hướng dẫn người đến tiêm chủng đo thân nhiệt, rửa tay khô. Nếu có sốt thì 

bổ trí cách ly tạm thời tại 01 phòng riêng. 

+ Hướng dẫn ký phiếu đồng ý tham gia tiêm vắc xin phòng COVID -19 theo 

Mẫu phụ lục 2. 



- Khám sàng lọc trước tiêm chủng theo mẫu tại phụ lục 3 Quyết định số 

4355/QĐ-BYT ngày 10/9/2021của Bộ Y tế. 

(Những người đang ốm, sốt hoặc có biểu hiện viêm long đường hô hấp và 
đang mắc các bệnh cấp tính khác thì chủ động tư vấn không đi tiêm chủng). 

- Bố trí điểm tiêm chủng: Bố trí nhiều bàn tiêm tại điểm tiêm chủng theo 
nguyên tắc một chiều để tiêm hết đối tượng. Bố trí mỗi bàn tiêm cần lưu ý: 

+ Vị trí chờ tiêm chủng thông thoáng, đủ ghế ngồi chờ và đảm bảo khoảng 

cách tối thiểu 2m giữa các đối tượng. 

+ Bố trí thêm phòng khám sàng lọc, phòng tiêm, phòng theo dõi sau tiêm, 

đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa các đối tượng. 

+ Lưu ý không sử dụng điều hòa trong buổi tiêm chủng. 

- Viên chức y tế và người đến tiêm chủng phải thực hiện các biện pháp bảo 

hộ cá nhân như đeo khẩu trang, rửa tay hoặc sát khuẩn tay thường xuyên, tiến 

hành kiểm tra thân nhiệt theo quy định tại điểm tiêm chủng. 

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

SARS-CoV-2 hoặc tiếp xúc gần với trường hợp COVID-19 trong vòng 14 ngày cần 

dừng ngay buổi tiêm chủng và thực hiện quản lý các trường hợp này theo quy định. 

- Ghi chép và báo cáo: Ghi đầy đủ thông tin vào phiếu xác nhận tiêm chủng   

và trên phần mềm quản lý thông tin tiêm chủng. Sau khi tiêm xong mũi 1 phải cấp 
cho người được tiêm chủng phiếu xác nhận đã được tiêm vắc xin phòng COVD-

19  theo mẫu Phụ lục 4- Sổ tay hướng dẫn thực hành tiêm chủng vắc xin phòng 

Covid -19 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. 

3.2.  Đảm bảo an toàn tiêm chủng 

- Thực hiện Quy trình tiêm buổi tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 
104/2016/NĐ-CP và Thông tư số 34/2018/TT-BYT. 

- Khám sàng lọc trước tiêm chủng theo Quyết định số 4355/QĐ-BYT ngày 

10/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước 
tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.  

- Xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin COVD-19 theo Hướng dẫn xử 
trí cấp cứu phản vệ ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 

29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hội chứng 

giảm tiểu cầu, huyết khối sau tiêm vắc xin Covid-19 ban hành kèm theo Quyết 
định số 1966/QĐ-BYT ngày 22/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.  

- Hướng dẫn của Bộ Y tế về giám sát phản ứng sau tiêm, hướng dẫn người 

được tiêm theo dõi các dấu hiệu, triệu chứng sau tiêm chủng theo Phụ lục 02 gửi 
kèm theo công văn số 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. 

- Để phòng phản ứng phản vệ có thể xảy ra khi tiêm vắc xin phòng Covid-

19, để tránh mất thời gian lấy thuốc ra khỏi tủ hoặc hộp thuốc vì diễn biến phản 



ứng phản vệ rất nhanh, yêu cầu 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: 

 + Chuẩn bị sẵn 01 Bơm tiêm 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/TT-BYT.  

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

tiêm Adrenalin 1mg/1ml.   

+ Tại mỗi điểm tiêm chủng, tổ sơ cấp cứu đảm bảo thường trực trong suốt 

quá trình tiêm chủng.  

3.3. Theo dõi, giám sát xử trí phản ứng sau tiêm chủng 

Bệnh viện đa khoa tỉnh cử 01 viên chức làm đầu mối giám sát phản ứng sau 

tiêm chủng và có nhiệm vụ thu thập phản ứng sau tiêm chủng tại đơn vị tổng hợp 
theo mẫu qui định theo mẫu Phụ lục 7 - Sổ tay hướng dẫn thực hành tiêm chủng 

vắc xin phòng Covid -19 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh.  

- Tại các điểm tiêm nếu có trường hợp tai biến nặng, sau khi cấp cứu, điều trị 

thực hiện báo cáo về Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trong vòng 01 giờ 

kể từ thời điểm tiếp nhận người bị tai biến nặng sau tiêm chủng. 

- Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá 

trình sử dụng vắc xin sẽ thực hiện theo Thông tư số 24/2018/TT-BYT ngày 
18/9/2018 và Thông tư 05/2020/TT-BYT sửa đổi, cập nhật một số điều của 

Thông tư 24/2018/TT-BYT ngày 18/9/2018.  

3.4. Rà soát và tiêm bổ sung 

Cuối ngày tiêm, Bệnh viện đa khoa tỉnh tổng hợp đối tượng chưa tiêm cần 

được tiêm bổ sung để xác định thời gian và vắc xin, bơm kim tiêm, vật tư y tế cho 
tiêm bổ sung.  

4. Quản lý bơm kim tiêm, lọ vắc xin và rác thải y tế sau buổi tiêm 

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

thải y tế tại điểm tiêm ngay sau buổi tiêm theo công văn số 102/MT-YT ngày 
4/3/2021 của Cục Quản lý môi trường y tế về hướng dẫn quản lý chất thải y tế 

trong tiêm chủng vắc xin phòng covid-19 và đặc điểm của vắc xin COVID -19. 

Quản lý xử lý vỏ lọ vắc xin COVID -19 theo công văn số 5679/MT-YT 
ngày 16/7/2021 của Cục Quản lý môi trường y tế. 

 5. Kiểm tra, giám sát và thống kê báo cáo kết quả tiêm chủng 

5.1. Kiểm tra, giám sát trước, trong và sau đợt tiêm chủng 

- Sở Y tế thành lập các đoàn đi giám sát trước, trong và sau đợt tiêm chủng. 



- Bệnh viện đa khoa tỉnh xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, giám sát của đơn vị 

mình. Nội dung kiểm tra, giám sát gồm: 

+ Kiểm tra, giám sát trước triển khai gồm: danh sách đối tượng, kế hoạch tổ 
chức điểm tiêm chủng; dự trù vắc xin vật tư tiêm chủng, phân công nhân lực, bố 

trí các bàn tiêm, tổ thường trực sơ cấp cứu. 

+ Kiểm tra, giám sát trong triển khai gồm: tổ chức buổi tiêm chủng và đảm 

bảo an toàn tiêm chủng, gồm: đón tiếp, khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm, xử trí 

cấp cứu phản ứng sau tiêm chủng (nếu có). 

+ 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 theo quy định. 

5.2. Báo cáo kết quả tiêm chủng 

- Báo cáo ngày: Kết thúc ngày tiêm chủng, các điểm tiêm báo cáo kết quả 
tiêm vắc xin trước 16giờ 00 hằng ngày về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật . 

- Báo cáo tổng kết đợt tiêm chủng: Bệnh viện đa khoa tỉnh hoàn thiện báo 

cáo tổng kết đợt chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 về Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật sau khi kết thúc đợt tiêm chiến dịch. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn tổng hợp báo cáo chiến dịch 
tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 trên toàn tỉnh về Sở Y tế Bắc Kạn sau khi 

kết thúc chiến dịch 10 ngày.  

Báo cáo theo mẫu Phụ lục 5, 6, 8- Sổ tay hướng dẫn thực hành tiêm chủng 

vắc xin phòng Covid -19 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. 

6. Ứng dụng công nghệ thông tin 

Căn cứ văn bản số 115/BKN-KHDN ngày 12/7/2021 của Viettel Bắc Kạn về việc 

đề xuất hỗ trợ chiến dịch tiêm Vaccine Covid-19 giai đoạn 2/2021 như sau: 

6.1. Quản lý đối tượng tiêm chủng 

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

và các nội dung truyền thông đại chúng liên quan được thông báo, cập nhật liên 

tục cho người dân trên cổng thông tin của chiến dịch tiêm vẳc xin phòng 

COVID-19. 

- Việc đăng ký tiêm chủng và khai báo y tế, cập nhật phản ứng sau tiêm 

được thực hiện qua ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” trên thiết bị động. 

6.2. Quản lý cơ sở tiêm chủng 

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

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

COVID-19 tại địa chi https://tiemchungcovid 19.gov.vn 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh 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 phái được cập 

nhật trên trang thông tin chỉ đạo điều hành của Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm vắc 
xin phòng COVID-19 và nền tảng quản lý tiêm chủng 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 câp chứng 

nhận tiêm chủng (lần 1 và lần 2 nếu có). 

V. KINH PHÍ 

1.  Kinh phí trung ương 

Trung ương hỗ trợ vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn để triển khai tiêm vắc 

xin phòng Covid-19 cho nhóm đối tượng Công dân Trung Quốc đang làm việc và 
cư trú trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Tổng số liều vắc xin sử dụng là: 190 liều (94 

liều sử dụng cho tiêm mũi 1 và 94 liều sử dụng cho tiêm mũi 2 các đối tượng trên)  

2.  Kinh phí 

Bệnh viện đa khoa tỉnh bố trí Kinh phí cho các hoạt động in giấy đồng ý 
tiêm, phiếu khám sàng lọc, giấy xác nhận tiêm, tập huấn tiêm chủng. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam 

-Tổng hợp danh sách Công dân Trung Quốc đang làm việc và cư trú trên 
địa bàn tỉnh Bắc Kạn để phối hợp tổ chức chức tiêm chủng theo kế hoạch.  

- Cử cán bộ phiên dịch tiếng Trung Quốc tại điểm tiêm Bệnh viện đa khoa 
tỉnh Bắc Kạn trong ngày tổ chức tiêm theo lịch. 

2. Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế: Chủ trì phối hợp với Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh tham mưu xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát tiêm vắc xin phòng 
Covid-19 Vero Cell đợt 1 trên địa bàn tỉnh. 

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính - Sở Y tế: Hướng dẫn các đơn vị thực hiện 
thanh quyết toán kinh phí theo quy định. 

4. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn 

- Đầu mối chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật, tập huấn hướng dẫn các 

đơn vị triển khai; cung ứng đầy đủ vắc xin, trang thiết bị, vật tư, bơm kim tiêm, 

hộp an toàn cho đơn vị tiêm chủng. 

-  Tổng hợp danh sách và phê duyệt Công dân Trung Quốc đang làm việc và 

cư trú trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Đại sứ quán Trung Quốc đề xuất và phối hợp 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức tiêm chủng theo kế hoạch.  

- Thông báo cho Đại sứ quán Trung Quốc mời các đối tượng đến Bệnh viện đa 
khoa tỉnh tiêm theo lịch. 

- Cùng với Sở Y tế tham gia kiểm tra, giám sát trước, trong và sau tiêm.   

- Phối hợp đơn vị truyền thông triển khai các hoạt động truyền thông, cách 

theo dõi sau tiêm và xử lý các trường hợp phản ứng sau tiêm. 

- Cử viên chức tham gia tại tiêm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.   

- Cử giảng viên tham gia tập huấn trực tuyến tiêm vắc xin phòng COVD-19. 



- Tổng hợp kết quả chiến dịch tiêm vắc xin  phòng Covid-19 hàng ngày 

và kết thúc chiến dịch cho các nhóm đối tượng ưu tiên, báo cáo tiến độ thực 

hiện về Sở Y tế và tuyến trên theo quy định. 

5. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn 

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Đại sứ quán Trung 
Quốc tại Việt Nam xây dựng kế hoạch tiêm chủng và tổng hợp danh sách và tổ 

chức tiêm cho các đối tượng tiêm theo phân bổ vắc xin cho đơn vị mình tại kế 

hoạch này. 

- Cử giảng viên, học viên tham gia tập huấn trực tuyến tiêm vắc xin phòng 

COVD-19. 

- Kiện toàn và sẵn sàng các tổ cấp cứu tại chỗ và lưu động. 

- Tiếp nhận, bảo quản vắc xin vật tư tiêm chủng từ Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật để tiêm cho các đối tượng. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 hàng 

ngày và kết thúc đợt tiêm chủng về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đúng thời gian 
theo quy định.  

Trong quá trình thực hiện nếu có sự thay đổỉ về số lượng, thời gian phân bổ 
vắc xin hoặc các diễn biến bất thường của dịch bệnh và các lý do bất khả kháng 

khác...có thể điều chỉnh kế hoạch này cho phù hợp.  

Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 Vero Cell 

đợt 1 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021, yêu cầu các đơn vị tổ chức triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                                     
Bản điện tử: 
- Bộ Y tế; 
- Viện VSDT TƯ; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- UBND tỉnh; 
- Thành viên Ban chỉ đạo PCD COVID-19 tỉnh; 
- Đài phát thanh truyền hình tỉnh; 

- Báo Bắc Kạn; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh BK; 
- Ban Giám đốc SYT; 

- Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; 
- Các phòng chức năng SYT; 
- Trung tâm KSBT; 

- Bệnh viện ĐK tỉnh; 
- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

 
Tạc Văn Nam 

 

 
 

 

 



Phụ lục 1 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TIÊM PHÒNG VẮC XIN COVID-19 NĂM 2021 
  

   Chú ý:  

  
 

1.Các cột có hoa thị (*) màu đỏ là cột bắt buộc phải nhập thông tin.  
           

  
 

2. Địa điểm tiêm nhập Mã cơ sở KCB của cơ sở tiêm, tham khảo tại PL4 
           

  
 

3. Với các cột không có thông tin hoặc thiếu thông tin thì KHÔNG 

NHẬP            

  
 

4. Thực hiện bỏ bộ lọc dữ liệu ( Filter) tại tất cả các sheet danh mục (sau khi thực hiện tra cứu) 

trước khi Tải file import lên hệ thống        

                                  

  

# 
Họ và tên 

(*) 

Ngày sinh 

dạng 

dd/mm/yyyy 

(*) 

Giới 

tính (*) 

(0:nam

, 1:nữ) 

Mã nhóm  

đối tượng 

ưu tiên (*) 

(Tham khảo 

PL2) 

Đơn vị 

công tác 

Số điện 

thoại(*) 

(Tối thiểu 

10 số) 

Số 

CMT/CCC

D 

(Loại 8/9/12 

số) 

Số thẻ 

bảo 

hiểm y 

tế 

(Mã 

thẻ 

10/15 

ký tự) 

Nơi ở tạm trú (hiện tại) (*) 

(Tham khảo PL3) 

thông tin tiêm 
chủng (dành cho 

cán bộ Y tế) 

Tỉnh/Th

ành phố 

Mã 

 

Tỉnh/

Thàn

h phố 

(*) 

Quận

/Huy

ện 

Mã 

Quận/

Huyện 

(*) 

Xã/Ph

ường 

Mã 

Xã/P

hườn

g 

(*) 

Địa chỉ chi tiết Mũi 1 Mũi 2 

1          

Bắc Kạn 06 

Thàn

h Phố 

Bắc 

Kạn 

058 

Nguyễn 

Thị 

Minh 

Khai 

0183

4 
      

                                    

                                    

                                    

                  

                   

 

 

 

 



Phụ lục 2 

PHIẾU ĐỒNG Ý THAM GIA TIÊM CHỦNG VẮC-XIN COVID-19 

接种新冠疫苗知情同意书 

 
1.Tiêm chủng vắc-xin là biện pháp phòng bệnh hiệu quả, tuy nhiên vắc-

xin phòng COVID-19 có thể không phòng được bệnh hoàn toàn.Người 

được tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 đủ liều có thể phòng được 

bệnh hoặc giảm mức độ nặng nếu mắc COVID-19. Sau khi được tiêm 

vắc-xin phòng COVID-19 cần thực hiện đầy đủ Thông điệp 5K phòng 

chống dịch COVID-19. 

一、接种疫苗是预防新冠肺炎的有效手段，但疫苗不能完全预防感

染。完成全部剂次新冠疫苗接种后，可预防感染或减少感染后重症

发生率。完成新冠疫苗接种后仍需严格遵守防控新冠肺炎的“5K”要

求（戴口罩、消毒、保持社交距离、不聚集、健康申报）。 

2.Tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 có thể gây ra một số biểu hiện 

tại chỗ tiêm hoặc toàn thân như sưng,đau chỗ tiêm, nhức đầu, buồn nôn, 

sốt,đau cơ...hoặc tai biến nặng sau tiêm chủng. 

二、接种新冠疫苗可能出现接种部位或全身反应，如接种部位红肿

、疼痛、头痛、恶心、发热、肌肉疼痛或者产生严重不良反应。 

3. Khi có triệu chứng bất thường về sức khỏe, người được tiêm chủng 

cần liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp 

thời. 

三、如出现异常症状，受种者应联系最近的医疗机构获得及时咨询

和救治。 

Sau khi đã đọc các thông tin nêu trên, tôi đã hiểu về các nguy cơ và 

本人已阅读上述信息，了解相关风险并 

Đồng ý tiêm chủng同意接种                 



Không đồng ý tiêm chủng不同意接种 

 

Họ tên người được tiêm chủng受种者姓名： 

Số điện thoại联系电话：       Số CMND证件号： 

: 

       

Hồi __ giờ __ phút, ngày __ tháng __ năm 2021 

                                                         (Ký, ghi rõ họ tên) 

   2021年   月   日   时  分 

 （医生签名） 

 
 

 

 

 

 

 

           



Phụ lục 3  
PHIẾU SÀNG LỌC TRƯỚC TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

新冠疫苗接种前健康筛查表 

 
Họ và tên姓名: ...................................Ngày sinh出生日期........................... Nam男 □ Nữ女 □ 

CCCD/Hộ chiếu身份证/护照号……………….…………Số ĐT电话号码………………………. 

Nghề nghiệp职业:.................................................................................. ............................................... 

Đơn vị công tác工作单位:........................................................................................ ...................... 

Địa chỉ liên hệ住址:.............................................................................................................................. 

Đã tiêm mũi 1 vắc xin phòng COVID-19是否已接种1剂新冠疫苗: 

□ Chưa tiêm 未接种 

□ Đã tiêm, loại vắc xin已接种，疫苗种类为: …………………………… 

I. Sàng lọc 筛查 
1. Tiền sử rõ ràng phản vệ với vắc xin phòng COVID-19 lần trước hoặc các thành 

phần của vắc xin phòng COVID-19. 

是否对新冠 疫苗或新冠疫苗的成分有明确的过敏史 

Không  

否 □  

Có 

是 □  

2. Tiền sử rõ ràng bị COVID-19 trong vòng 6 tháng 

6个月内是否曾被确诊患新冠病毒肺炎 

Không  

否 □  

Có 

是 □  

3. Đang mắc bệnh cấp tính 

    是否患有急性疾病 

Không  

否 □  

Có 

是 □  

4. Phụ nữ mang thai * 

    是否是怀孕妇女 

Không  

否 □  

Có 

是 □  

4a. Phụ nữ mang thai < 13 tuần 

     怀孕< 13 周 

Không  

否 □  

Có 

是 □  

4b. Phụ nữ mang thai ≥ 13 tuần 

     怀孕 ≥ 13 周 

Không  

否 □  

Có 

是 □  

5. Phản vệ độ 3 trở lên với bất kỳ dị nguyên nào (Nếu có, loại tác nhân dị ứng:……) 

对何过敏原 3 级及以上过敏反应（如果有，过敏原类型：………………） 

Không  

否 □  

Có 

是 □  

6. Đang bị suy giảm miễn dịch nặng, ung thư giai đoạn cuối đang điều trị hóa trị, xạ 

trị 严重免疫力低下，癌症晚期并在接受化疗或放疗 

Không  

否 □  

Có 

是 □  

7. Tiền sử dị ứng với bất kỳ dị nguyên nào 是否有对何过敏原过敏史 
Không  

否 □  

Có 

是 □  

8. Tiền sử rối loạn đông máu/cầm máu  是否有凝血/止血功能障碍 
Không  

否 □  

Có 

是 □  

9. Rối loạn tri giác, rối loạn hành vi  是否有意识障碍、行为障碍 
Không  

否 □  

Có 

是 □  



10. Bất thường dấu hiệu sống (Nếu có, ghi rõ ………………) 

      生命体征异常（如果有，请说明 ………..........………） 

• Nhiệt độ体温:   độ C度 

• Mạch脉搏:    lần/phút 次/分钟 

• Huyết áp血压:    mmHg毫米汞柱 

• Nhịp thở呼吸频率:  lần/phút次/分钟 

Không  

否 □  

Có 

是 □  

 

II. Kết luận结论: 

- Đủ điều kiện tiêm chủng ngay: Tất cả đều KHÔNG có điểm bất thường  

   满足接种条件： 否任何异常情况 
 □  

- Chống chỉ định tiêm chủng vắc xin cùng loại: Khi CÓ bất thường tại mục 1  

   同种疫苗接种禁忌：第1项出现异常 
 □  

- Trì hoãn tiêm chủng: Khi CÓ bất kỳ một điểm bất thường tại các mục 2, 3, 4a 

第2、3、4a项有任何异常时延迟接种 
 □  

- Chỉ định tiêm tại các cơ sở y tế có đủ điều kiện cấp cứu phản vệ: Khi CÓ bất thường tại mục 

5  在满足急救条件的医疗机构接种：当第 5 项出现异常时 
 □  

- Nhóm thận trọng khi tiêm chủng: Khi CÓ bất kỳ một điểm bất thường tại các mục 4b#, 6, 7, 

8, 9, 10.  在第4b#、6、7、8、9、10项有异常时，谨慎分组接种。 
 □  

* Phụ nữ đang mang thai và cho con bú: Chống chỉ định với vắc xin Sputnik V. 

  正在孕妇和哺乳期妇女：不能接种Sputnik V 疫苗。 
# Với phụ nữ mang thai ≥ 13 tuần: Giải thích lợi ích/nguy cơ và ký cam kết nếu đồng ý tiêm và chuyển đến 

cơ sở có cấp cứu sản khoa để tiêm. 

 对于妇女怀孕≥ 

13周的情况：在解释说明接种的好处与风险，并签订同意接种承诺书后，到有产科急救条件的机

构接种。 

 Thời gian时间:... giờ时 ... phút分, ....ngày日 ....tháng月 năm 年2021 

Người thực hiện sàng lọc 

筛查人员 

 

 
(ký, ghi rõ họ và tên签字) 

 

 

 

 



Phụ lục 4 
 

   

 QR  CODE CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

 
Họ và tên: ..................................................................................................................................................................... 

Sinh ngày: ……………….................tháng .................................năm ......................................................... 

Số điện thoại: ............................................................................................................................................................. 

Địa chỉ: .............................................................................................................................................................................. 

Đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19: 
 

Mũi 1: ngày .........tháng .........năm 2021 

Loại vắc xin sử dụng:……………….. 

Mũi 2: ngày ....    ...tháng     ......năm 2021 

.Loại vắc xin sử dụng:……………….. 

Đơn vị tiêm chủng 

(Ký, đóng dấu) 

Đơn vị tiêm chủng 

(Ký, đóng dấu) 



Phụ lục 5 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1734/QĐ-BYT ngày 17/03/2021) 

Mẫu 

BÁO CÁO HÀNG NGÀY KẾT QUẢ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19 

(Dành cho cơ sở thực hiện tiêm chủng báo cáo) 

 

Tỉnh/TP............................................................................... Quận/huyện  

Cơ sở tiêm chủng...................................................................................................................................................... 

Tổng số đối tượng đăng kí tiêm chủng: .........................................,Ngày 

……………........./......................./........................... 

Số đối tượng tiêm 

chủng 

Số vắc xin 

nhận 

Số vắc xin 

sử 

dụng 

Số vắc xin 

hủy 

Số vắc 

xin còn 

lại 

Số trường 

hợp hoãn 

tiêm chủng
1
 

Số TH 

phản ứng 

thông 

thường
2
 

Số TH 

tai biến 

nặng
3
 

        

Ghi chú: Nếu 1 cơ sở tổ chức tiêm cho nhiều đơn vị thì sử dụng bảng dưới đây: 

 
Tên đơn vị 

Số đối 

tượng 

tiêm 

chủng 

Số vắc xin 

nhận 

Số vắc xin 

sử dụng 

Số vắc 

xin 

hủy 

Số vắc 

xin còn lại 

Số trường 

hợp hoãn 

tiêm 

chủng
1
 

Số TH 

phản ứng 

thông 

thường
2
 

Số TH 

tai biến 

nặng
3
 

Đơn vị đăng 

ký tiêm 1 

        

Đơn vị đăng 

ký tiêm 2 

        

1 Báo cáo trường hợp hoãn tiêm chủng 



Số trường hợp hoãn tiêm  ..................... …………………………………………………… 

Lý do khác:........................................................................................................................... 

2 Báo cáo cụ thể các trường hợp phản ứng thông thường 

Phản ứng thông thường 

Đơn vị Sốt ≤39 °C Sưng, đau tại chỗ tiêm Triệu chứng khác 

Đơn vị đăng kí tiêm 1    

Đơn vị đăng kí tiêm 2    

3 Báo cáo trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng: 

Liệt kê các trường hợp và mô tả ngắn gọn từng trường hợp: 

STT Đơn vị Họ và tên Ngày sinh 
Mô tả (triệu chứng, diễn 

biến, 

cách xử trí, kết quả... ) 

     

     

Từng trường hợp được báo cáo chi tiết theo phiếu điều tra tai biến nặng sau tiêm chủng tại thông tư 34/2018/TT 

– BYT ngày 12 tháng 11 năm 2018. 

 
 

Người tổng hợp 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày ...........tháng ................ năm 2021 
Thủ trưởng cơ quan 

(Ký tên, đóng dấu) 



Phụ lục 6 
MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP HÀNG NGÀY CỦA TUYẾN TỈNH 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NA 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TỔNG HỢP BÁO CÁO HÀNG NGÀY KẾT QUẢ TRIỂN KHAI TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

Thời gian bắt đầu triển khai: Ngày .............................../. ...................................................................... /2021 

Ngày báo cáo:………………….../………………....../2021 
 

 

 
TT 

 
Địa 

phương/ 

Cơ sở y tế 

 
 

Số đối 

tượng 

 
Số 

hoãn 

tiêm 

Số 

không 

đồng ý 

tiêm 
chủng 

 

Số 

chống 

chỉ 

định 

 
 

Số tiêm 

được 

Số vắc xin Covid-19 
(tính theo lọ) Số phản ứng sau tiêm 

chủng 

 

 
Ghi chú  

Số nhận 

 
Số sử dụng 

 
Số hủy 

Số trường hợp 

phản ứng 

thông thường 

Số trường 

hợp tai 

biến nặng 

* 

1             

2             

Cộng trong ngày            

Cộng dồn            

*Báo cáo thông tin các trường hợp tai biến nặng sau tiêm vắc xin phòng Covid-19 (Phụ lục 11 tại Thông tư 34/2018/TT-BYT 

ngày 16/11/2018) 

Ngày........tháng………năm 2021 

Người làm báo cáLãnh đạo đơn vị



Phụ lục 7 MẪU TỔNG HỢP BIẾN CỐ BẤT LỢI CỦA TUYẾN TỈNH 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TỔNG HỢP BÁO CÁO CÁC BIẾN CỐ BẤT LỢI SAU TIÊM VẮC XIN 

Ngày báo cáo: ….../… .... /2021 
 

 

 
TT 

 

Đơn vị 
/cơ sở y tế 

Số đối 

tượng 

tiêm 

vắc xin 

Số 

trường 

hợp ghi 

nhận 

PUSTC* 

Các dấu hiệu ghi nhận  

Ghi 

chú 
Đau 

sưng tại 

chỗ tiêm 

Nôn 

/buồn 

nôn 

Tiêu 

chảy/đau 

bụng 

Sốt Đau họng, 

chảy nước 

mũi /ho 

 
Ớn lạnh 

Đau 

đầu 

Phát 

ban 

Triệu 

chứng 

khác 
<39 độ C ≥39 độ C 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

Cộng              

Cộng dồn              
 

* Một trường hợp có thể có 1 hoặc nhiều triệu chứng 

Ngày………..........tháng…………năm 2021 

Người làm báo cáo Lãnh đạo đơn vị 



 

 

Phụ lục 8: 

BÁO CÁO KẾT THÚC CHIẾN DỊCH TIÊM VĂC XIN COVID-19 
 

TỈNH:    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hanh phúc 
 

Ngày…….…tháng…..……năm 2021 

 

BÁO CÁO 

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

I. KẾT QUẢ 

Kếtquả chung: 

 

Nhóm đối tượng 

ưu tiên 
Số đối tượng 

Số đối tượng 

đã tiêm 
Tỷ lệ (%) Ghi chú 

Nhóm 1     

Nhóm 2     

Nhóm 3     

Nhóm 4     

Nhóm 5     

Nhóm 6     

Nhóm 7     

Nhóm 8     

Nhóm 9     

Tổng     

 

Kết quả theo đơn vị: 

 

Đơn vị Số đối tượng Số đã tiêm Tỷ lệ (%) Ghi chú 

     

     

     

     



 

 

     

Tổng     

 

II. PHẢN ỨNG SAU TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19. 

1. Liệt kê những dấu hiệu thường gặp sau khi tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 
Số trường hợp 

Số trường hợp phản ứng thông thường   

Đau/sưng tại chỗ tiêm  

Nôn/buồn nôn  

Tiêu chảy/đau bụng  

Sốt ≥37,5 oC  

Đau họng  

Chảy nước mũi, ho  

Ớn lạnh  

Chóng mặt  

Nổi hạch  

Phát ban nổi mẩn/ngứa ngoài da  

Khó thở/thở khò khè  

Đau đầu  

Đau cơ  

Đau khớp  

Bồn chồn/khó chịu  

Các triệu chứng khác  

Số trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng   

2. Số trường hợp chống chỉ định  

3. Số trường hợp tạm hoãn (ghi lý do tạm hoãn)  

-  

-  

-  

4. Số trường hợp không đồng ý tiêm chủng   

  

5. Số trường hợp vắng mặt tại thời điểm tiêm chủng  

  

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo 

2. Tổ chức thực hiện 



 

 

2.1. Thời gian triển khai 

- Thời gian chung triển khai trên địa bàn: Từ ngày ….tháng….. năm 2021 đến ngày 

……tháng….năm 2021 

- Tổng số điểm tiêm chủng: ................................ , trong đó: 

o Số điểm tiêm chủng tại trạm: ...........................; 

o Số điểm tiêm chủng tại trường học: ................; 

o Số điểm tiêm chủng tại Bệnh viện: .................; 

o Số điểm tiêm chủng lưu động: .........................; 
- Số cơ sở tiêm chủng: 

o Bệnh viện tuyến TW/Khu vực/Tỉnh ........................ cơ sở; 

o Bệnh viện tuyến huyện ............................................. cơ sở; 

o Phòng khám đa khoa ................................................ cơ sở; 

o Trạm Y tế .................................................................. cơ sở; 

o Cơ sở tiêm chủng dịch vụ ........................................ cơ sở; 

o Trường học................................................................ cơ sở; 

o Điểm tiêm chủng lưu động ...................................... cơ sở; 

o Khác (ghi rõ) .............................................................. cơ sở; 

2.2. Hoạt động truyền thông: 

Công tác tuyên truyền 

Nội dung Số lượng 

Tổng số lượt tuyên truyền trên báo, đài địa phương  

Số buổi phát thanh trên loa truyền thanh xã/thị trấn  

Tổng số lớp tập huấn đã mở tại địa phương  

Tổng số người tham dự  

Các tài liệu do địa phương phát hành  

Các hình thức tuyên truyền khác  

Số người đã sử dụng ứng dụng Hồ sơ sức khỏe  

Số người đã khai báo Phản ứng sau tiêm văc xin Covid-19  

2.3. Hậu cần 

a. Cấp vắc xin, vật tư: 

 

Vật tư, vắc xin 
Có sẵn/ 

Tồn 

Được cấp 

trong 

TCMR 

Tự 

mua 

Sử 

dụng* 

 

Hủy 

 

Tồn 

Vắc xin (liều)       

Hộp an toàn (chiếc)       

BKT 0,5ml (cái)       

BKT 5ml (cái)       

Vật tư khác:       

*: Số liều vắc xin đã tiêm cho đối tượng và số liều còn lại trong các lọ đã mở nhưng không sử 

dụng hết được tính vào số sử dụng. 

2.4. Kinh phí 
Nguồn kinh phí Số kinh phí (đồng) 



 

 

1. Ngân sách Trung ương cấp  

2. Ngân sách địa phương cấp  

- Tỉnh:  

- Huyện:  

- Xã:  

Các nguồn khác (ghi cụ thể)  

Các hình thức hỗ trợ khác (ghi cụ thể)  

 

 Tổng cộng  

 

2.5.Công tác giám sát và nhân lực triển khai 

a.Công tác giám sát 

- Tuyến tỉnh: Số lượt giám sát: ………lượt; Số người giám sát: ……. người;  

số điểm giám sát: ……. điểm 

- Tuyến huyện: Số lượt giám sát: ……. lượt; Số người giám sát: …… người; 

 số điểm giám sát: điểm 

- Các vấn đề phát hiện trong quá trình giám sát: 

- Các vấn đề đã được giải quyết: 
 

b.Nhân lực trực tiếp tham gia 

Cán bộ y tế Lượt người 
 

Người tình nguyện Lượt người 

Khối cơ quan quản lý  Giáo dục  

Khối bệnh viện  Hội chữ Thập đỏ  

Khối trường Y  Hội phụ nữ  

Khối Y học Dự phòng  Mặt trận Tổ quốc  

Quân Y và Y tế các ngành 

khác 

 Đoàn Thanh niên  

Ban, Ngành, đoàn thể khác  

Tổng số  Tổng số  

IV. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 

3.1. Thuận lợi 

- 
- 

- 

3.2. Khó khăn 

- 
- 

V. NHẬN XÉT 

- 
- 

Người tổng hợp 
(ký ghi rõ họ tên) 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 
(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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