BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 125 /KH-BYT

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức chiến dịch tiêm chủng mùa xuân
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 Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế ban hành về
việc phê duyệt Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai
đoạn 2021-2022;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị triển khai
công tác y tế năm 2022 ngày 20/01/2022 và Công điện số 64/CĐ-TTg ngày
19/01/2022 về việc đẩy nhanh hoàn thành tiêm vắc xin phòng COVID-19, bảo
đảm an toàn, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết
Nhâm Dần 2022, Bộ Y tế ban hành kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm chủng mùa
xuân như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Đảm bảo người dân đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm chủng trong thời
gian Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
2. Mục tiêu cụ thể
- Toàn bộ những người đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm chủng.
- Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
II. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH
1. Thời gian: Từ ngày 29/01/2022 đến hết ngày 28/02/2022.
2. Đối tượng triển khai
Toàn bộ trẻ em và người lớn có chỉ định và đến thời gian tiêm được tiêm
chủng vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.
3. Phạm vi triển khai: Trên quy mô toàn quốc tại tất cả các xã, phường, thị trấn.
4. Hình thức triển khai: Tiêm chủng chiến dịch, miễn phí.
5. Nguồn vắc xin: vắc xin mua, viện trợ, tài trợ.
6. Loại vắc xin
Các loại vắc xin đã được Bộ Y tế cho phép sử dụng, có chỉ định tiêm cho
trẻ em và người lớn.
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng
- Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tổ chức tiếp nhận, bảo quản, phân phối
đầy đủ vắc xin, vật tư tiêm chủng phòng COVID-19 đến các điểm tiêm chủng
theo nhu cầu của địa phương.
- Thời gian thực hiện trước 28/01/2022.
2. Phương thức triển khai
Sở Y tế chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành các huyện, quận, thị xã chỉ
đạo tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân tại địa phương; đảm bảo
sử dụng vắc xin hiệu quả, tuyệt đối không để lãng phí.
3. Tổ chức tiêm chủng
Tổ chức tiêm chủng theo đúng 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 các hướng
dẫn của Bộ Y tế.
- Sử dụng hệ thống tiêm chủng mở rộng sẵn có và các cơ sở khác đủ điều
kiện tiêm chủng để triển khai tiêm chủng bắt buộc cho cộng đồng.
- Trong trường hợp cần đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng thì bố trí các cụm
điểm tiêm chủng lưu động tại các nhà máy, khu công nghiệp, trường học, nhà văn
hoá,... để tiêm cho nhiều đối tượng cùng thời điểm.
- Bố trí cơ sở, đội cấp cứu lưu động để xử trí kịp thời các trường hợp tai
biến sau tiêm chủng.
- Cơ sở tiêm chủng thực hiện tiêm chủng theo quy định.
4. Ứng dụng công nghệ thông tin
Các đơn vị, địa phương tiếp tục sử dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng
COVID-19 để triển khai.
5. Báo cáo hoạt động tiêm chủng
Báo cáo kết quả tiêm chủng định kỳ theo quy định tại Nghị định
104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm
chủng, Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn
tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, Quyết định số 43/QĐ-BYT
ngày 07/01/2022 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3588/QĐBYT và các hướng dẫn khác của Bộ Y tế.
Bộ Y tế, Sở Y tế và các đơn vị liên quan tiến hành theo dõi, giám sát các
hoạt động tiêm vắc xin phòng chống COVID-19; Chỉ đạo đôn đốc việc đảm bảo
tiến độ tiêm chủng và đảm bảo chất lượng vắc xin.
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IV. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
1. Tuyến trung ương
- Cục Y tế dự phòng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát sự
cố bất lợi sau tiêm chủng biểu mẫu báo cáo tình hình sử dụng vắc xin và sự cố bất
lợi sau tiêm chủng, theo dõi việc triển khai kế hoạch sau khi phê duyệt.
- Cục Quản lý khám, chữa bệnh có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện kế
hoạch này tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Cục Quản lý Dược chịu trách nhiệm nhập khẩu, bảo đảm vắc xin được
đưa vào sử dụng kịp thời, đúng qui định và bảo đảm chất lượng; theo dõi chất
lượng vắc xin trong quá trình sử dụng vắc xin.
- Vụ Kế hoạch - Tài chính tham mưu trình Bộ Y tế đảm bảo, đáp ứng
các nhu cầu kinh phí cho các hoạt động của kế hoạch sử dụng vắc xin phòng
COVID-19; hướng dẫn các tỉnh, thành phố bố trí kinh phí triển khai tại các
địa phương.
- Cục Công nghệ Thông tin bảo đảm duy trì nền tảng tiêm chủng luôn thông
suốt để các cơ sở tiêm chủng thuận lợi
- Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng làm đầu mối xây dựng và triển
khai thực hiện các hoạt động truyền thông về tiêm chủng vắc xin phòng COVID19 trong thời gian Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
- Dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
mua tiếp nhận, bảo quản, phân phối vắc xin phòng COVID-19 trước ngày
28/01/2022, bảo đảm không để thiếu vắc xin.
- Các Viện thuộc hệ thống Y tế dự phòng chịu trách nhiệm tiếp nhận, vận
chuyển, bảo quản vắc xin; truyền thông, tổ chức thực hiện và giám sát hoạt động
tiêm chủng theo phân công; theo dõi và xử lý các sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc
xin phòng COVID-19. Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm Y tế có
trách nhiệm kiểm định chất lượng vắc xin đảm bảo đúng tiến độ, qui trình đã được
phê duyệt.
- Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khoẻ Trung ương, các cơ quan
Thông tấn báo chí phối hợp với Bộ Y tế thực hiện công tác truyền thông sử
dụng vắc xin phòng COVID-19. Tổ chức giám sát việc thực hiện công tác
truyền thông.
2. Địa phương
2.1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Chỉ đạo Sở Y tế tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân trên
địa bàn đảm bảo hiệu quả và an toàn, tuyệt đối không để lãng phí.
- Triển khai chiến dịch đảm bảo tiêm chủng theo đúng số lượng vắc xin
được cấp, không được để lãng phí vắc xin.
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- Chỉ đạo các đơn vị quân đội, công an, y tế, giao thông vận tải… phối hợp
trong việc triển khai chiến dịch tiêm chủng.
2.2. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân đảm bảo an toàn, hiệu quả.
- Chủ trì phối hợp với các đơn vị trong việc phân bổ vắc xin đến các điểm
tiêm chủng trước khi tổ chức chiến dịch.
- Chỉ đạo cơ sở tiêm chủng bố trí các ca trực để tổ chức tiêm cho người dân
một cách thuận lợi và an toàn
- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn bố trí các đội cấp
cứu lưu động, sẵn sàng đáp ứng xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng.
Bộ Y tế ban hành kế hoạch này để các đơn vị khẩn trương triển khai thực
hiện và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan hoàn thành tốt những công việc
đã được phân công./.
Nơi nhận:

Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
Các Đ/c Thứ trưởng;
VPB và các Vụ/Cục: YTDP, KCB, QLD, MTYT, KHTC,
CNTT, TT-KT;
- UBND các tỉnh/thành phố;
- Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Pasteur;
- Sở Y tế, TTKSBT các tỉnh/thành phố;
- Lưu: VT, DP.
-

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trường Sơn

