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KẾ HOẠCH 

Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ từ 12 

tuổi đến 17 tuổi trên địa bàn thành phố Bắc Kạn 
 

Căn cứ Kế hoạch số 1998/KH-SYT, ngày 22/06/2022 của Sở Y tế tỉnh Bắc 

Kạn về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ 

từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

Thực hiện Công văn số 1203/KSBT-PCBTN ngày 21/06/2022 của Trung tâm 

kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn; 

Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi trên địa bàn 

thành phố Bắc Kạn như sau: 

I. MỤC TIÊU 

- Tăng cường phòng, chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng 

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

-Trên 95% trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi trên địa bàn thành phố (đủ điều kiện tiêm 

chủng) được tiêm vắc xin phòng COVID-19liều nhắc lại. 

- Sử dụng hiệu quả khi nguồn vắc xin phòng  COVID-19 được phân bổ; đảm 

bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và các quyđịnh của Bộ 

Y tế về tiêm chủng 

II. NGUYÊN TẮC, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG, TRIỂN KHAI 

1. Nguyên tắc 

- Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ của cấp ủy 

đảng, chính quyền các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện gắn với trách nhiệm 

của người đứng đầu các địa phương; tạo sự đồng thuận, phối hợp của toàn thể nhân 

dân trên địa bàn toàn thành phố. 

- Tuân thủ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 

21/11/2007; Đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch trong quán trình triển 

khai.  



 

 

 

- Triển khai tiêm chủng phải theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, 

đảm bảo an toàn tiêm chủng đồng thời tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo tỷ lệ bao 

phủ cao và tiếp cận công bằng cho người dân.  

- Huy động tối đa về nhân lực, nguồn lực khác tại các đơn vị y tế trên địa bàn 

toàn tỉnh để tổ chức bảo đảm an toàn trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.  

- Tập trung tuyên truyền, tư vấn tạo sự đồng thuận/đồng ý của gia đình, người 

giám hộ cho trẻ em từ 12-17 tuổi tham gia tiêm chủng. 

2. Thời gian triển khai: Bắt đầu từ cuối tháng 6/2022 cho đến khi hết đối 

tượng tiêm (theo tiến độ và số lượng cung ứng vắc xin của Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Bắc Kạn). 

3. Đối tượng tiêm  

- Đối tượng tiêm liều nhắc lại: Trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi đã tiêm đủ liều cơ 

bản. 

- Người đã mắc COVID-19 trì hoãn 3 tháng sau khi mắc COVID-19 và 

đảm bảo khoảng cách với mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 5 tháng.  

- Dự kiến đối tượng tiêm nhắc lại: 4495 người 

4. Vắc xin 

Vắc xin phòng COVID-19 của Pfizer-BioNTech (COMIRNATY), theo hướng 

dẫn của nhà sản xuất chỉ định cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên và hướng dẫn 

chuyên môn của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế.  

- Liều lượng: Liều 0,3ml tương tự liều cơ bản của người từ 12 tuổi trở lên  

5. Phạm vi, hình thức triển khai  

- Phạm vi: Trên quy mô toàn thành phố. 

- Hình thức: Tổ chức tiêm chủng theo hình thức chiến dịch. Gồm các điểm 

tiêm cố định các Trạm Y tế xã, phường trên địa bàn, các điểm tiêm lưu động dựa 

vào tình hình thực tế sẽ lựa chọn điểm tiêm phù hợp. 

III. NỘI DUNG 

1. Hướng dẫn về tiêm nhắc lại 

1.1. Tiêm liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 

- Đối tượng tiêm liều nhắc lại: Trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi đã tiêm đủ liều cơ 

bản. 

- Người đã mắc COVID-19 thì trì hoãn 3 tháng sau khi mắc COVID-19 và 

đảm bảo khoảng cách với mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 5 tháng. 

- Khoảng cách: Ít nhất là 5 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản  

1.2. Vắc xin sử dụng để tiêm liều nhắc lại: Vắc xin phòng COVID-19 của 

Pfizer-BioNTech (COMIRNATY), theo hướng dẫn của nhà sản xuất chỉ định cho 



 

 

 

đối tượng từ 12 tuổi trở lên và hướng dẫn chuyên môn của Viện Vệ sinh dịch tễ 

Trung ương, Bộ Y tế.  

- Liều lượng: Liều 0,3ml tương tự liều cơ bản của người từ 12 tuổi trở lên  

2. Cung ứng, tiếp nhận vắc xin 

Vắc xin đủ điều kiện được cung ứng từ trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho 

thành phố. Khoa dược Trang thiết bị Y tế chịu trách nhiệm lĩnh và phân bổ vắc xin 

cho các điểm tiêm trên địa bàn thành phố; 

3. Tổ chức tiêm chủng 

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

định, tại điểm tiêm lưu động. Căn cứ vào tình hình dịch COVID-19 và số lượng 

vắc xin được cấp để triển khai đồng loạt toàn thành phố hoặc “cuốn chiếu” theo địa 

bàn đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. 

- Tổ chức điểm tiêm chủng cố định tại các cơ sở y tế hoặc lưu động tại các 

trường học trên địa bàn. 

- Các đợt tiêm chủng sẽ được triển khai căn cứ theo tiến độ cung ứng vắc xin 

thực tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn; tổ chức tiêm chủng chiến 

dịch tại các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện ở tất cả các tuyến (tại các điểm tiêm 

chủng cố định và tiêm chủng lưu động) theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

4. Đảm bảo an toàn tiêm chủng 

- Rà soát, đầu tư, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư, dây 

chuyền lạnh, nhân lực...cho các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động. 

- Lập danh sách các cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện kể cả nhà nước và tư nhân 

trong và ngoài ngành y tế; có kế hoạch huy động toàn bộ cơ sở tiêm chủng dịch vụ 

trên địa bàn để phối hợp thực hiện tiêm chủng trong trường hợp cần thiết. 

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về bảo quản, vận chuyển, sử dụng và 

hướng dẫn khám sàng lọc, xử lý tai biến nặng sau tiêm chủng, đảm bảo an toàn 

tiêm chủng. 

5. Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng 

- Sử dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 để triển khai chiến dịch 

tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn/. 

- Thực hiện đúng, kịp thời hướng dẫn quy trình xác minh, xác thực thông tin 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.  

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Khoa Truyền  nhiễm, Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS  

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại 

(mũi 3) cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn thành phố Bắc Kạn 2022 đảm bảo an 

toàn, đúng tiến độ;  

- Phân phối vắc xin, vật tư cho điểm tiêm; 

https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn/


 

 

 

- Chủ trì tham mưu  chỉ đạo các điểm tiêm tổ chức tiêm đúng quy định, đúng 

đối tượng  đảm bảo an toàn trong tiêm chủng,  là đầu mối tổng hợp số liệu báo cáo 

sau tiêm trên địa bàn thành phố. 

- Chuẩn bị các biểu mẫu theo quy định. 

- Kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo kết quả triển khai tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đúng thời gian theo quy định.   

2. Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ 

 Cử viên chức phối hợp với khoa Truyền nhiễm, Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi triển khai. 

3. Phòng Hành chính - Tổng hợp 

- Chủ trì tham mưu, thực hiện phối hợp với các khoa, phòng liên quan bố trí 

nhân lực chuẩn bị điểm tiêm. 

- Phân công Tổ cấp cứu, lái xe chuẩn bị sẵn sàng xe cứu thương thường trực 

24/24 để tổ chức cấp cứu khi các điểm tiêm có biến chứng nặng cần hỗ trợ. 

4. Khoa Hồi sức Cấp cứu  

- Chủ trì phối hợp với Tổ cấp cứu lưu động, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, 

thuốc, phương tiện cấp cứu… sẵn sàng tiếp nhận xử trí các trường hợp có phản ứng 

sau tiêm phòng. 

- Tổ cấp cứu căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện thường trực 24/24h đảm 

bảo cấp cứu tại điểm tiêm chủng   

5. Khoa Dược - Trang thiết bị vật tư Y tế 

- Cử viên chức kiểm tra tình trạng bình oxy tại các điểm tiêm chủng.  

- Thực hiện nhập vắc xin tại mục “Nhập cấp phát” trên Hệ thống quản lý 

thông tin tiêm chủng quốc gia; 

- Thực hiện cấp vắc xin cho các điểm tiêm; 

- Chủ trì tham mưu thực hiện bảo quản vắc xin đản bảo an toàn đúng quy 

định tại các tuyến, các điểm tiêm. 

- Cử viên chức thường xuyên theo dõi, kiểm tra nhiệt độ vắc xin tại Kho và  

chỉ đạo, giám sát việc sử dụng, bảo quản vắc xin tại các Trạm Y tế đảm bảo theo 

đúng quy định. 

6. Bộ phận Kiểm soát nhiễm khuẩn 
- Cử viên chức thu gom và xử lý bơm kim tiêm, rác thải y tế tại điểm tiêm 

chuyển về Trung tâm Y tế thành phố xử lý 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/ BYT-MT 

ngày 16/7/2021 của Cục Quản lý môi trường y tế. 

7. Trạm Y tế xã, phường 

- Xây dựng kế hoạch chi tiết cho các đợt tiêm; 

- Phối hợp với các Trường học trên địa bàn, UBND xã, phường để tổng hợp 

danh sách mời các đối tượng trong độ tuổi tiêm chủng theo lịch. 

- Dự trù vắc xin, vật tư cho các đợt tiêm chủng; Bảo quản vắc xin, báo cáo sử 

dụng vắc xin theo đúng quy định. 

- Tổ chức buổi tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế đảm bảo an toàn; 



 

 

 

- Thực hiện hướng dẫn xử trí các trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm chủng cho 

các đối tượng tiêm chủng trên địa bàn. Theo dõi, tiếp nhận thông tin phản ứng sau 

tiêm vắc xin phòng covid-19 trong 1 tuần đầu sau tiêm và phản hồi cho Cử nhân 

Nguyễn Duy Khánh để tổng hợp báo cáo các phản ứng sau tiêm chủng;  

- Báo cáo kết quả sau buổi tiêm chủng qua Gmail: ttyttp.tiemcovid-

19@gmail.com.  

- Phối hợp với ban chỉ đạo xã, phường vận động các đối tượng trong diện tiêm 

chủng đến tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. 

 8. Các khoa, phòng 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, phối hợp thực hiện các hoạt động trước, trong và 

sau tiêm chủng để đạt hiệu quả cao. 

Trên đây là kế hoạch Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc 

lại(mũi 3) cho trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi trên địa bàn thành phố Bắc Kạn 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- Sở Y tế;     

- TTKSBT tỉnh;                 (B/c). 

- TT Thành Ủy;                 

- TT UBND thành phố;    

- Công an thành phố; 

- Phòng GD&ĐT Tp;  

- Các TrườngTH, THCS 

 đóng trên địa bàn TP               (P/h). 

- UBND các xã, phường; 

- TT VHTTTT thành phố;  

- BGĐ TTYT;                         

- Các Khoa, phòng, TYT (T/h).     

- Lưu: VT; TrN,KSBT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Cù Thị Lan 
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