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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ SẦM SƠN  

 

Số:           /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Sầm Sơn, ngày     tháng     năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19  

trên địa bàn thành phố Sầm Sơn đợt 6 năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số số 3863/KH-SYT ngày 08/9/2021 của Sở Y tế 

Thanh Hoá về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa Đợt 6 năm 2021; Công văn số 3883/SYT-NVY ngày 9/9/2021 của 

Sở Y tế Thanh Hóa về việc cấp vắc xin cho các huyện, thị xã, thành phố để tổ 

chức tiêm phòng covid-19 đợt 6 năm 2021. Ủy ban nhân dân thành phố ban 

hành Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố 

Sầm Sơn đợt 6 năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích:  

Chủ động phòng chống Covid-19 cho các đối tượng thuộc nhóm nguy cơ 

lực lượng tuyến đầu chống dịch; lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy, phát triển 

kinh tế, xã hội bằng việc sử dụng vắc xin phòng Covid-19. 

2. Yêu cầu: 

- Lựa chọn đối tượng ưu tiên theo 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 3355/QĐ-BYT ngày 08/07/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch 

triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022; Kế hoạch số 

183/KH-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về triển khai tiêm 

vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021 và thực tế tình 

hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. 

 - Đảm bảo công khai minh bạch rõ ràng công bằng trong lựa chọn đối 

tượng ưu tiên và hướng dẫn chuyên môn về tiêm chủng của Bộ Y tế.  

 - Đảm bảo an toàn tiêm chủng, an toàn về sức khỏe và các yêu cầu về 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở các điểm tiêm chủng cho người tiêm và 

người được tiêm vắc xin. 

II. ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI 

1. Đối tƣợng triển khai 

Các đối tượng tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo Kế hoạch số 

3812/KH-UBND ngày 23/8/2021 của UBND thành phố về triển khai tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố Sầm Sơn năm 2021. Trong đó ưu tiên: 

- Các đối tượng ưu tiên tiêm đợt 1,2,3,4,5 nhưng vì lý do sức khỏe hoặc 

khách quan bị hoãn tiêm, chưa được tiêm mũi 1; 

- Các đối tượng thuộc hộ nghèo, người có công và thân nhân người có công; 

- Các cơ sở khách sạn, resort, nhà hàng; 

- Các công ty xe điện; 
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- Các công ty đang hoạt động trên địa bàn; 

- Các tiểu thương, buôn bán tại các chợ trên địa bàn; 

-  Các đối tượng khác do Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 

thành phố quyết định. 

2. Phạm vi triển khai 

Triển khai chiến dịch tiêm chủng và cuốn chiếu tại mỗi xã, phường trên 

địa bàn thành phố. 

          3.Thời gian 

Từ ngày 13/9/2021 đến hết 16/9/2021 (có phụ lục chi tiết kèm theo) 

III. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM 

1. Công tác truyền thông 

Thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác lịch tiêm chủng của mỗi loại vắc xin 

đến các đối tượng thuộc diện tiêm chủng; hướng dẫn những việc cần thực hiện 

trước, trong và sau khi tiêm chủng để người được tiêm chủng hợp tác thực hiện; 

những người chưa được tiêm chủng yên tâm chờ được tiêm chủng theo thứ tự ưu 

tiên đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo 

quy định. 

2. Lập danh sách và đăng ký đối tƣợng 

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn  

đăng ký tại Ủy ban nhân dân các xã, phường. Ủy ban nhân dân các xã phường rà 

soát, lập danh sách đảm bảo đúng đối tượng gửi về Trung tâm Y tế thành phố để 

tổng hợp. 

- Trung tâm Y tế thành phố tổng hợp đối tượng theo từng nhóm ưu tiên, 

cụ thể từng cơ quan, đơn vị, tổ chức báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch thành phố, Chủ tịch UBND thành phố... và gửi báo cáo đối tượng về Sở Y 

tế bằng văn bản và file định dạng Ecxel qua địa chỉ email 

nghiepvuy.th@gmail.com trƣớc ngày 11/9/2021. 

- Thực hiện đăng ký, cập nhật đối tượng tiêm chủng lên hệ thống quản lý 

tiêm chủng trên trang điện tử tiemchungcovid19.gov.vn; thực hiện việc ghi chép, 

lữu trữ cơ sở dữ liệu tiêm chủng của các đối tượng vào phần mềm VNPT HMIS 

sau đó đồng bộ hóa dữ liệu, quản lý Hồ sơ sức khỏe toàn dân trên trang điện tử 

http//hssk.kcb.vn theo quy định của Bộ Y tế  

 3. Công tác tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, sử dụng vắc xin, vật tƣ 

tiêm chủng và xử lý rác thải 

- Thực hiện cấp phát, tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, sử dụng vắc xin và 

vật tư tiêm chủng ở tất cả các tuyến 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 

16/11/2018 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. 

- Rác thải y tế phát sinh từ buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

được phân loại, thu gom, lưu trữ, vận chuyển, xử lý theo quy định tại Thông tư 

số 58/2015/TTLT-BYT-BTNM ngày 31/12/2015 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài 

nguyên và môi trường Quy định về quản lý chất thải y tế; Công văn số 

5679/BYT-MT ngày 16/7/2021 của Bộ Y tế và Công văn số 102/MT-YT ngày 

04/3/2021 của Cục Quản lý môi trường Y tế, Bộ Y tế. 
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4. Tổ chức tiêm chủng 

- Tổ chức tiêm chủng tại các điểm tiêm chủng do cơ sở đủ điều kiện tiêm 

chủng tổ chức bao gồm 11 Trạm Y tế các xã, phường. 

- Chủ động bố trí sẵn sàng các tổ, đội cấp cứu lưu động thường trực tại 

các điểm tiêm chủng với đầy đủ các điều kiện nhân lực, thuốc, phương tiện, 

trang thiết bị thiết yếu sẵn sàng xử lý các phản ứng bất lợi sau tiêm chủng có thể 

xảy ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn tiêm chủng. 

- Huy động sự tham gia của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể 

tại địa phương hỗ trợ công tác tổ chức buổi tiêm chủng, đảm bảo an toàn tiêm 

chủng, an toàn phòng chống dịch Covid-19; an ninh, trật tự tại tất cả các điểm 

tiêm chủng. 

5. Giám sát và xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng 

Các cơ sở tiêm chủng thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc giám sát các sự 

cố bất lợi sau tiêm chủng bao gồm các phản ứng thông thường và các tai biến 

nặng sau tiêm chủng theo quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ; Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 12/11 /2018; Quyết 

định 3886/QĐ-BYT ngày 11/5/2021 của Bộ Y tế; Công văn số 5488/BYT-KCB 

ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế. 

6. Kiểm tra, giám sát và thống kê báo cáo 

 - Ban Chỉ đạo thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát công tác tổ chức thực 

hiện trước, trong chiến dịch tiêm chủng tại tất cả các điểm tiêm chủng trên địa 

bàn, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời hỗ trợ, chấn chỉnh công tác tiêm chủng 

theo quy định. 

 - Thiết lập và tổ chức hệ thống thông tin báo cáo nhanh hàng ngày và tổng 

hợp sau khi kết thúc chiến dịch; tổng hợp báo cáo kết quả chiến dịch cho UBND 

thành phố, Sở Y tế theo quy định. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí trung ƣơng 

Vắc xin để triển khai tiêm vắc xin COVID-19 cho các nhóm đối tượng 

trên địa bàn theo từng đợt phân bổ của Bộ Y tế. 

2. Kinh phí tỉnh 

Hỗ trợ kinh phí triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 

các nội dung: Chi trả tiền công tiêm chủng, kinh phí giám sát tuyến tỉnh, huyện;  

3. Kinh phí của thành phố 

 Kinh phí cho các hoạt động triển khai tập huấn, mua bơm kim tiêm in ấn 

phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng, phiếu khám sàng lọc, giấy xác nhận, truyền 

thông, xăng xe vận chuyển vắc xin, kinh phí giám sát trước và trong chiến dịch 

của BCĐ...theo các định mức quy định của nhà nước (có phụ lục chi tiết kèm 

theo). 

Kinh phí khác: Huy động, tiếp nhận và sử dụng các nguồn Kinh phí hợp 

hợp pháp khác các cho công tác tiêm chủng vắc xin phòng chống dịch Covid-19 

thanh quyết toán theo thực tế và định mức chi quy định. 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban chỉ đạo thành phố 

- Chỉ đạo, kiểm tra tại 11 điểm tiêm của các xã, phường, đôn đốc các ban, 

ngành, các xã, phường, đơn vị triển khai các chiến dịch và kiểm tra, giám sát các 

hoạt động trước, trong và sau khi triển khai chiến dịch. 

- Chỉ đạo và tăng cường sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, các tổ 

chức xã hội nhằm huy động nguồn lực để triển khai chiến dịch hiệu quả. 

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể 

thao và Du lịch tích cực tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích, đối tượng, địa bàn triển 

khai của chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19; hình thức truyền thông phong phú, 

nội dung ngắn gọn, rõ ràng, ý nghĩa, dễ hiểu đối với người dân, cộng đồng và 

đối tượng. 

2. Phòng Y tế 

Phối hợp với Trung tâm Y tế tham mưu cho Ban Chỉ đạo xây dựng Kế 

hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 đợt 6 năm 2021 trên địa bàn 

thành phố cho các đối tượng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND 

tỉnh, Sở Y tế. 

 3. Trung tâm Y tế thành phố 

 - Phối hợp với Phòng Y tế tham mưu cho UBND thành phố Kế hoạch 

triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt 6 năm 2021 cho 

các đối tượng trên địa bàn. 

 - Trung tâm Y tế thành phố tổng hợp đối tượng theo từng nhóm ưu tiên, 

cụ thể từng cơ quan, đơn vị, tổ chức báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch thành phố và chủ tịch UBND thành phố. Thực hiện rà soát, quản lý đối 

tượng tiêm chủng theo quy định.    

  - Đảm bảo đủ các điều kiện hệ thống dây chuyền lạnh cho công tác tiếp 

nhận, bảo quản, sử dụng vắc xin theo quy định của Bộ Y tế. 

 - Phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn xây dựng phương 

án và bố trí các đội cấp cứu thường trực tại các điểm tiêm chủng, sẵn sàng xử trí 

kịp thời các trường hợp phản ứng bất lợi sau tiêm chủng. 

 - Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường trong việc tổ chức, triển 

khai tiêm chiến dịch cho người dân trên địa bàn. 

 - Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn 

thực hiện đăng ký tiêm chủng trên trang điện tử tiemchungcovid19.gov.vn 

 - Tổ chức thực hiện việc tiêm chủng các đối tượng trên địa bàn theo kế 

hoạch này và theo quy định, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn tiêm chủng. 

 - Thực hiện điều tra, giám sát, báo cáo các trường hợp phản ứng sau tiêm 

chủng (nếu có); Thực hiện chế độ thông tin báo cáo hàng ngày và báo cáo tổng 

hợp toàn chiến dịch về UBND thành phố, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Sở 

Y tế và các cơ quan liên quan theo quy định. 

 4. Các bệnh viện trên địa bàn: Bệnh viện Đa khoa thành phố, Bệnh 

viện Điều dƣỡng Phục hồi chức năng Trung ƣơng, bệnh viện PHCN tỉnh 

Thanh Hóa 
 - Tổ chức tập huấn cho cán bộ Y tế về phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ 

theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT của Bộ Y tế; Quyết định 1966/QĐ-BYT 
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ngày 22/4/2021 của Bộ Y tế; Quyết định số 3348/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của 

Bộ Y tế. 

 - Bố trí đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị và các điều kiện khác cho 

công tác tiêm chủng; thực hiện công bố đủ điều kiện tiêm chủng và triển khai 

tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo kế hoạch. 

 - Bố trí đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, thuốc thiết yếu... thường 

trực tại các điểm tiêm chủng, sẵn sàng xử lý các sự cố bất lợi sau tiêm chủng có 

thể xảy ra tại điểm tiêm chủng hoặc theo sự điều động của Ban chỉ đạo thành 

phố. 

 - Bệnh viện Đa khoa thành phố bố trí nhân lực 03 bàn khám sàng lọc và 

đo huyết áp. 

 5. Ủy ban nhân dân các xã, phƣờng 

 - Đảm bảo cơ sở vật chất tại điểm tiêm chủng trên địa bàn;  

 - Huy động sự tham gia các ban ngành đoàn thể, đồng thời phối hợp với 

Trung tâm Y tế trong việc tổ chức, triển khai tiêm chiến dịch cho người dân trên 

địa bàn. 

 VI. CÁC NỘI DUNG KHÁC 

Các nội dung khác chưa đề cập trong kế hoạch này, thực hiện theo Kế 

hoạch số 183/KH-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển 

khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021 và Kế 

hoạch số 3812/KH-UBND ngày 23/8/2021 của UBND thành phố về triển khai 

tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố Sầm Sơn năm 2021 . 

Các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường và các đơn vị có trách 

nhiệm triển khai Kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo thành phố 

qua Trung tâm Y tế (cơ quan thường trực BCĐ) để tổng hợp báo cáo Chủ tịch 

UBND thành phố, Sở Y tế theo quy định./. 
 

Nơi nhận:  TM. ỦY BAN NHAN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Đạt 

- Sở Y tế (b/c); 

- TTr. Thành ủy, HĐND TP (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP (b/c); 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể TP (t/h); 

- Các thành viên Ban chỉ đạo TP (p/h); 

- UBND các xã, phường (t/h); 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, YT. 
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