UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
Số: 747 /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hải Dương, ngày 07 tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức tiêm vắc xin COVID-19
cho một số nhóm đối tượng ưu tiên đợt 1, năm 2021
I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
- Căn cứ Nghị Quyết số 21/2021/NQ-CP ngày 26/02/2021 về việc mua và
sử dụng vắc xin phòng COVID-19 của Chính phủ;
- Căn cứ Quyết định số 1210/QĐ-BYT ngày 9/12/2020 của Bộ Y tế về
việc phê duyệt kế hoạch tiếp nhận, phân phối và sử dụng vắc xin phòng chống
COVID-19 giai đoạn 2021-2022 co COVAX Facity hỗ trợ;
- Căn cứ Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 của Bộ Y tế về
việc phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022;
- Căn cứ Quyết định số 1469/QĐ-BYT ngày 06/3/2021 của Bộ Y tế về
việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19;
- Căn cứ công văn số 165/DP-TC ngày 2/3/2021 của Cục Y tế dự phòng
về việc rà soát thống kê đối tượng tiêm vắc xin COVID-19;
- Căn cứ Thông báo số 124-TB/TU ngày 06/3/2021 của Tỉnh ủy về tổ
chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho một số nhóm đối tượng ưu tiên đợt 1,
năm 2021;
- Căn cứ Công văn số 612/BCĐ ngày 04/3/2021 của Ban chỉ đạo phòng
chống COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc đề xuất số lượng đối tượng tiêm vắc
xin COVIDI-19;
- Căn cứ Công văn số 1384/BYT-DP ngày 06/3/2021 của Bộ Y tế về việc
triển khai Kế hoạch tiêm chủng vắc xin COVID-19.
II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Mục tiêu
- Tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVD-19 miễn phí cho các
đối tượng theo đúng nội dung trong công văn số 165/DP-TC ngày 2/3/2021 của
Cục Y tế dự phòng về việc rà soát thống kê đối tượng tiêm vắc xin COVID-19.
- Đảm bảo an toàn, hiệu quả khi sử dụng vắc xin phòng chống COVID-19.
2. Yêu cầu
- 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, tạo được sự đồng thuận, hợp
tác của người dân trong quá trình triển khai.
- Danh sách đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 phải được Ban chỉ
đạo cấp huyện, cấp xã phê duyệt.
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III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐỊA BÀN
1. Nguyên tắc
- Ưu tiên cho các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch.
- Ưu tiên tổ chức tiêm trước cho các vùng đang có dịch.
2. Đối tượng cụ thể
2.1. Nhóm 1: Nhân viên Y tế đã, đang điều trị bệnh nhân COVID-19 tại:
- Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh;
- Bệnh viện đa khoa tỉnh (Cơ sở 2);
- Bệnh viện Trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương.
- Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh.
- Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện đa khoa tỉnh.
- Khoa truyền nhiễm - Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang.
2.2. Nhóm 2. Cán bộ lấy mẫu xét nghiệm
Ưu tiên tất cả những người tham gia trực tiếp tại nơi lấy mẫu (gồm người
viết danh sách, đánh máy danh sách, ghi mã, lấy mẫu, xếp mẫu, vận chuyển
mẫu) tiêm trước. Lực lượng tổ chức, phục vụ tiêm sau.
` 2.3.Nhóm 3: Nhân viên tại các cơ sở cách ly tập trung, các cơ sở đã và
đang sử dụng tổ chức cách ly
2.4. Nhóm 4: Thành viên tổ truy vết
- Lực lượng truy vết trực tiếp xuống hiện trường.
- Lực lượng truy vết bằng công nghệ (tiêm đợt sau).
Ưu tiên những vùng có dịch theo qui mô cấp huyện và cấp xã.
2.5. Nhóm 5: Người tham gia điều tra dịch tễ (tuyến tỉnh, huyện, xã)
Ưu tiên những địa phương có bệnh nhân dương tính (theo qui mô cấp
huyện và cấp xã).
2.6. Nhóm 6: Những người thực hiện tiêm vắc xin
Tất cả những người thực hiện trực tiếp tiêm chủng vắc xin COVID-19 tại
các điểm tổ chức tiêm chủng vắc xin COVID-19 (người khám sàng lọc, thực
hiện tiêm vắc xin và theo dõi sau tiêm).
2.7. Nhóm 7-8: Lực lượng Công an, Quân đội và các thành viên khác
tham gia các chốt kiểm dịch
- Người tham gia trực chốt khu phong toả theo qui mô thôn/KCD,
xã/phường/thị trấn/huyện/TX/TP. Ưu tiên người thực hiện tại các địa phương
phong toả toàn huyện (Chí Linh, Cẩm Giàng). Đối với lực lượng công an bao
gồm cả công an chính quy và lực lượng bán chuyên trách.
- Người tham gia tại các khu cách ly tập trung (toàn tỉnh).
- Người tham gia tại các Chốt kiểm dịch (toàn tỉnh).
- Người tham gia tại các khu cách ly tập trung (khách sạn) cho chuyên gia.
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2.8. Nhóm 9: Tổ COVID cộng đồng
Ưu tiên địa phương có dịch: Chí Linh, Cẩm Giàng, Kim Thành; Ưu tiên
những địa phương đã có ca dương tính theo quy mô cấp huyện, cấp xã.
Bảng 1. Dự kiến đối tượng tiêm vắc xin COVID-19 đợt 1 toàn tỉnh
TT

Nhóm đối tượng ưu tiên

Tổng số

1

Nhân viên y tế đã, đang điều trị bệnh nhân COVID-19

1101

2

Cán bộ lấy mẫu xét nghiệm

1245

3

Nhân viên tại các cơ sở cách ly tập trung

1047

4

Thành viên tổ truy vết

3944

5

Nhân viên tham gia điều tra dịch tễ

2549

6

Cán bộ trực tiếp tiêm chủng vắc xin COVID-19
Nhân viên trực chốt kiểm dịch (trừ lực lượng quân đội,
công an)*

984

7
8

Tổ COVID cộng đồng

5558
16572

33000
Tổng
*: Lực lượng Công an, Quân đội thống kê riêng theo chỉ đạo của Bộ
Công an, Bộ Quốc phòng.
IV. THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TIÊM
1. Thời gian triển khai:
Thời gian tiêm chủng sẽ được triển khai căn cứ theo tiến độ cung ứng vắc
xin thực tế và các hướng dẫn cụ thể của Bộ Y tế.
Dự kiến bắt đầu từ 08/3/2021.
2. Phương thức triển khai
- Triển khai cơ bản như tiêm chủng mở rộng trên địa bàn của 12 huyện/
thành phố/thị xã.
- Sử dụng hệ thống tiêm chủng mở rộng sẵn có. Trong trường hợp cần
thiết huy động các cơ sở tiêm chủng dịch vụ tham gia tổ chức tiêm chủng.
- Trung tâm Y tế (TTYT) các huyện/thị xã/thành phố là đầu mối tổ chức
triển khai kế hoạch tiêm phòng COVID-19 trên địa bàn.
- Triển khai thành hai đợt tiêm, theo thứ tự ưu tiên mức độ dịch của các
địa phương. Mỗi đợt kéo dài từ 3-4 ngày, cách nhau 1 -2 ngày.
+ Đợt 1: Chí Linh, Cẩm Giàng, Tp Hải Dương, Kim Thành, Kinh Môn,
Nam Sách.
+ Đợt 2: Các đơn vị còn lại: Bình Giang, Tứ Kỳ, Thành Hà, Ninh Giang,
Gia Lộc, Thanh Miện.
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- Triển khai xong đợt một, tổ chức rút kinh nghiệm để triển khai tiếp đợt
hai hiệu quả hơn.
3. Địa điểm tiêm
- Các Trung tâm Y tế của 12 huyện/thành phố/thị xã
- Trạm y tế của 12 huyện/thành phố/thị xã. Mỗi Trung tâm Y tế lựa chọn
một số trạm y tế để tổ chức tiêm.
V. CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Kiện toàn hệ thống tổ chức
Đưa nội dung công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 vào nhiệm vụ của
Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 các cấp.
2. Triển khai tập huấn chuyên môn
- Tổ chức tập huấn về triển khai tiêm vắc xin COVID-19 thông qua Hội
nghị trực tuyến do Bộ Y tế và Ban chỉ đạo tỉnh tổ chức; tập huấn trực tuyến từ
điểm cầu của Sở Y tế đến các bệnh viện tuyến tỉnh, TTYT tuyến huyện.
- Triển khai các hoạt động khác bằng văn bản và hình thức điện thoại trực
tiếp và nhóm Zalo.
3. Công tác thông tin, truyền thông
Thực hiện hoạt động thông tin, truyền thông nhằm mục đích để người dân
hiểu rõ về:
- Mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19.
- Mục tiêu, đối tượng, địa bàn, phương thức triển khai tiêm vắc xin đợt này.
- Chỉ định, chống chỉ định của vắc xin, phản ứng có thể gặp phải và
hướng xử lý sau tiêm chủng.
4. Điều tra, lập danh sách đối tượng tiêm
Giao Ban chỉ đạo cấp huyện tổ chức lập danh sách theo tất cả các trường
hợp theo Nghị quyết số 21/2021/NQ-CP ngày 26/2/2021 về việc mua và sử dụng
vắc xin phòng COVID-19 và Công văn số 165/DP-TC ngày 02/3/2021 của Cục
Y tế dự phòng về việc rà soát, thống kê đối tượng tiêm vắc xin COVID-19.
Danh sách cụ thể các đối tượng tiêm phải đúng theo nguyên tắc ưu tiên
cho các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch; Ưu tiên tổ chức tiêm trước cho
các vùng đang có dịch. Danh sách được lập phải đúng theo thứ tự các đối tượng
tiêm như trong mục 2, phần III của kế hoạch này.
Danh sách phải đủ các thông tin: Họ và tên, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện
thoại, số chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân, mã số bảo hiểm y tế.
Thời gian hoàn thành danh sách trước 17 giờ ngày 07/3/2021.
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Bảng 2. Dự kiến đối tượng tiêm chủng đợt 1 theo địa bàn huyện/tp/tx
Đơn vị
Cẩm
Giàng
Tp Hải
Dương
Ninh
Giang
Tứ Kỳ
Gia Lộc

Nhân
viên
điều
trị

Nhân
viên
lấy
mẫu

Cơ sở
cách
ly tập
trung

0

35

168

475

228

100

1357

2000

4363

0

44

46

599

500

46

1332

2392

4959

10

22

26

266

277

44

115

851

1611

10

29

18

238

251

50

125

600

1321

0

49

61

54

38

50

124

600

976

Tổ
truy
vết

Điều
tra
dịch tễ

Tiêm
vắc
xin

Chốt
kiểm
dịch

Tổ
COVID
CĐ

Tổng
số

Bình
Giang
Thanh Hà
Kim
Thành
Kinh Môn

0

24

24

420

89

45

156

1073

1831

23

20

27

205

144

159

182

1119

1879

8

40

61

269

241

65

235

1630

2549

0

50

178

124

62

51

459

2124

3048

Nam Sách

0

26

77

346

229

97

244

1546

2565

228

40

303

403

312

150

700

2037

4173

28

58

10

270

87

66

529

600

1648

4

0

0

0

0

9
26

7

0

0

0
10

21

32
0

30
4

10
31

93
112
154

20

137

10

976
22
77
9
230
122

Chí Linh
Thanh
Miện
BVTT
BVPHCN
BVĐKT
CS2BVĐ
K
CDC
BV Nhi
BVĐHKTY
CĐDTW
BV Mắt
BV NĐ
BV Phong
BV Phổi
BV HB
Tổng số

13
213

4
0

93
67
178
16
50

40
31
641
6

27

59
105

9
35
7

1101

1245

106

1047

3944

30

2549

984

5558

16572

29
249

33000
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5. Dự trù, tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin, vật tư tiêm chủng
- Việc tiếp nhận, bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng thực hiện theo đúng
các quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ
Quy định về hoạt động tiêm chủng.
- Sử dụng trang thiết bị, vật tư trong TCMR thường xuyên để tiếp nhận, bảo
quản, vận chuyển vắc xin 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. Việc vận chuyển vắc xin đến điểm tiêm chủng thực hiện như sau:
+ Trung tâm Y tế huyện, thành phố, thị xã nhận vắc xin, vật tư tiêm chủng
tại Trung tâm CDC tỉnh (trước từ 1 đến 3 ngày).
+ Tuyến xã, phường, thị trấn nhận vắc xin, vật tư tiêm chủng tại Trung tâm
Y tế huyện/TP,TX vào sáng ngày thực hiện tiêm chủng (nhận và tiêm vắc xin trong
ngày).
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ phân bổ vắc xin COVID-19, vật tư
tiêm chủng theo chỉ đạo.
6. Tổ chức tiêm chủng
6.1. Các cơ sở điều trị
- Bệnh viện đa khoa tỉnh: Thực hiện tiêm cho các đối tượng thuộc Bệnh
viện đa khoa tỉnh tại trụ sở 225 đường Nguyễn Lương Bằng.
- Cơ sở 2 Bệnh viện đa khoa tỉnh tại Chí Linh: Giao Trung tâm Y tế thành
phố Chí Linh tổ chức thực hiện tiêm chủng.
- Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh và Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải
Dương, giao Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương tổ chức thực hiện tiêm.
6.2. Trung tâm Y tế tuyến huyện
Thực hiện tiêm cho các đối tượng thuộc cơ quan, đơn vị tuyến tỉnh, huyện
đóng trên địa bàn.
6.3. Trạm y tế tuyến xã
Thực hiện tiêm chủng các đối tượng thuộc tuyến xã, theo sự phân công
của Trung tâm Y tế.
Lưu ý: Trong trường hợp địa phương không bố trí được điểm tiêm chủng
hoặc số lượng đối tượng đông có thể huy động các cơ sở tiêm chủng dịch vụ
trên địa bàn để triển khai thực hiện tiêm chủng.
7. Hoạt động kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo
- Ban chỉ đạo các cấp phân công thành viên phụ trách và trực tiếp đi kiểm
tra, giám sát các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện trước và trong suốt thời
gian tổ chức chiến dịch.
- Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế tuyến
huyện tổ chức giám sát thường xuyên các hoạt động chuyên môn: Xây dựng và
triển khai kế hoạch, điều tra đối tượng, tuyên truyền; tiếp nhận, bảo quản, phân
phối vắc xin, vật tư tiêm chủng; giám sát phản ứng sau tiêm vắc xin….
- Công tác thông tin, báo cáo:
+ Báo cáo hàng ngày trong thời gian tổ chức chiến dịch: Các xã báo cáo
kết quả tiêm hàng ngày bằng điện thoại và Email về Trung tâm Y tế huyện trước
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11h30’. Trung tâm Y tế các huyện tổng hợp báo cáo bằng Email về cơ quan
thường trực Ban chỉ đạo tỉnh (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật) trước 15h00’ hàng
ngày. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổng hợp báo cáo BCĐ tỉnh và Bộ Y tế
vào hồi 16h 00’ hàng ngày.
+ Sau khi kết thúc chiến dịch các huyện/thị xã/thành phốbáo cáo bằng văn
bản theo mẫu hướng dẫn gửi về BCĐ tỉnh (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)
để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế.
8. Kinh phí
- Mua vắc xin: Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
- Sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương và ngân sách địa phương
để mua vật tư, tiêm chủng và các hoạt động khác để triển khai chiến dịch tiêm
vắc xin như: Truyền thông, huy động cộng đồng; mua bông, cồn, bơm kim tiêm,
hộp an toàn tiêm chủng, in bảng kiểm phân loại trước tiêm, in phiếu đồng ý
tiêm; công điều tra; công tiêm; vận chuyển bảo quản vắc xin từ tỉnh xuống xã,
vật tư phòng chống sốc, kiểm tra giám sát của Ban chỉ đạo...
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Y tế
- Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện
chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 cho cho các đối tượng trong phạm vi toàn tỉnh.
- Tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế từ tỉnh đến cơ sở để tổ
chức tốt chiến dịch.
- Cung cấp tài liệu chuyên môn cho các cơ quan thông tin đại chúng, các
ban ngành, đoàn thể phục vụ cho công tác truyền thông, tuyên truyền về ý nghĩa,
mục đích, lợi ích của chiến dịch.
- Dự trù, tiếp nhận và bảo quản, cấp phát đủ vắc xin, vật tư, phương tiện
tiêm chủng, đáp ứng cho Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19
tại các đơn vị, địa phương trong tỉnh.
- Thiết lập các điểm tiêm chủng phù hợp, đảm bảo cho việc triển khai
chiến dịch thuận lợi, đúng quy định và đạt mục tiêu.
- Chỉ đạo các cơ sở y tế chuẩn bị các phương án đảm bảo sẵn sàng cấp
cứu, xử lý các tai biến, biến chứng nặng sau tiêm vắc xin, đảm bảo an toàn cho
các đối tượng tiêm chủng trong chiến dịch.
- Tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh thành lập 03 đoàn kiểm tra, giám sát tại
các địa phương có tổ chức triển khai thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh
COVID-19 đợt này.
- Tổng hợp kết quả hàng ngày, báo cáo tiến độ về Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh,
kết thúc chiến dịch báo cáo, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề xuất khen thưởng
cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch.
2. Sở Tài chính
Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ các
hoạt động triển khai chiến dịch và hướng dẫn sử dụng, thanh quyết toán kinh phí
theo các quy định hiện hành.
3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình
tỉnh, Báo Hải Dương
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- Chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền
trước và trong thời gian tổ chức chiến dịch.
- Tăng thời lượng phát sóng, tin bài tuyên truyền về mục tiêu, lợi ích của
chiến dịch.
- Cử phóng viên tiếp cận và đưa tin kịp thời các hoạt động triển khai tại
các đơn vị, địa phương trong thời gian triển khai chiến dịch.
4. Công an tỉnh
Đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19.
5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan
- Phổ biến, quán triệt và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, cá nhân
phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức chiến dịch.
- Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên trong ngành, đoàn thể hiểu
biết về lợi ích, hiệu quả của chiến dịch để phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức
khỏe cho nhân dân, cho cộng đồng.
6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, bổ sung nội dung công tác tiêm chủng
vác xin COVID-19 vào nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 cấp
huyện và cấp xã.
- Giao Chủ tịch UBND các huyện/thị xã/thành phố căn cứ Kế hoạch của
UBND tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình
dịch của địa phương, bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện kế hoạch tiêm Vắc xin
COVID-19 của địa phương.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động triển khai thực hiện tại các đơn vị,
địa phương trong địa bàn.
- Tổng kết, rút kinh nghiệm với các ban ngành, địa phương khi kết thúc
chiến dịch và báo cáo về Ban chỉ đạo tỉnh.
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,
ký sinh trùng, côn trùng. ĐT: 02203846408, Email: gsdhd09@gmail.com) để
được hướng dẫn cụ thể./.
Nơi nhận:

- Bộ Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể liên quan;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX(01). Ph(35).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lương Văn Cầu

