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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ Y TẾ  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 32/KH-SYT 
 

Lạng Sơn, ngày 11  tháng 3 năm 2019 

 
KẾ HOẠCH  

Uống bổ sung Vắc xin Bại Liệt (bOPV) cho trẻ dưới 5 tuổi  
tại vùng nguy cơ cao tỉnh Lạng Sơn năm 2019 

 

Căn cứ Quyết định số 1358/QĐ-BYT ngày 14/4/2016 của Bộ Y tế về việc 
phê duyệt Kế hoạch bảo vệ thành quả thanh toán bại liệt ở Việt Nam giai đoạn 
2016 – 2020; Quyết định 3191/QĐ-BYT ngày 12/07/2017 của Bộ Y tế về việc 
điều chỉnh Quyết định số 1358/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch bảo vệ 
thành quả thanh toán bại liệt ở Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch số 
7319/KH-BYT ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Y tế về việc Phê duyệt uống 
bổ sung vắc xin bại liệt (bOPV) cho trẻ dưới 5 tuổi tại vùng nguy cơ cao năm 
2018-2019, Sở Y tế Lạng Sơn xây dựng kế hoạch bổ sung vắc xin bại liệt 
(bOPV) cho trẻ dưới 5 tuổi tại vùng nguy cơ cao trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 
2019, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung 

Bảo vệ thành quả thanh toán bệnh bại liệt tại Việt Nam. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Trẻ em dưới 5 tuổi có mặt trên địa bàn huyện Văn lãng, Cao Lộc, Đình 
Lập được uống đủ 2 liều vắc xin bại liệt uống nhị liên trong 2 vòng, đạt tỷ lệ ≥ 
95% trên quy mô xã, thị trấn. 

 - Đảm bảo an toàn 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 quy định của 
Bộ Y tế về tiêm chủng. 

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

1. Thời gian: Trong quý I, II  năm 2019  

Tổ chức 2 vòng uống vắc xin bại liệt bổ sung cách nhau 1 tháng: vòng 01: 
tháng 3/2019; vòng 02: tháng 4/2019.  

  2. Đối tượng: 

Đối tượng uống bổ sung vắc xin bại liệt uống nhị liên (bOPV) là tất cả trẻ 
dưới 5 tuổi (dưới 60 tháng tuổi) sinh từ ngày 01/01/ 2014 đến 31/ 12/ 2018 
đang có mặt tại vùng nguy cơ đã được lựa chọn: huyện Văn lãng, Cao Lộc, 
Đình Lập, bao gồm cả những trẻ đã từng uống hoặc tiêm vắc xin bại liệt trước 
đó (trừ trường hợp mới uống vắc xin bại liệt trong vòng 1 tháng trước ngày triển 
khai tiêm chủng). 

3. Phạm vi triển khai 
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Chiến dịch bOPV được triển khai tại 03 huyện, bao gồm: Văn Lãng, Cao 
Lộc, Đình Lập. 

* Tiêu chí chọn huyện nguy cơ: có ít nhất 1 trong 2 tiêu chí sau: 

+ Có tỷ lệ uống vắc xin bOPV3 trong tiêm chủng thường xuyên trong năm 2016 hoặc 
năm 2017 thấp dưới 90%; hoặc 

+ Huyện biên giới có cửa khẩu hoặc huyện miền núi khó khăn. 

III. NỘI DUNG  

1. Công tác tổ chức chỉ đạo 

- Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tiêm chủng mở rộng nói 
chung và uống vắc xin bOPV nói riêng. Duy trì, thực hiện giám sát, kiểm tra, 
đánh giá công tác tổ chức uống vắc xin bOPV của các đơn vị. 

- Xây dựng Kế hoạch cụ thể không bỏ sót đối tượng kể cả đối tượng vãng 
lai, trước lúc triển khai chiến dịch.  

- Huy động các tổ chức chính trị xã hội và người dân nhằm phát huy được 
hiệu quả cao nhất. 

2. Công tác tập huấn, truyền thông 

- Tuyến tỉnh, huyện: thực hiện truyền thông trên các phương tiện truyền 
thông đại chúng như  báo, đài truyền hình, đài phát thanh của địa phương để 
người dân biết và chủ động đưa trẻ đi uống vắc xin bại liệt đủ hai vòng. 

- Tuyến xã, phường: thông báo trên loa, đài về đối tượng, thời gian, địa 
điểm tổ chức uống vắc xin bại liệt bổ sung.  

- Truyền thông trực tiếp thực hiện trước và trong thời gian triển khai kết 
hợp với điều tra đối tượng. 

 - Tập huấn, hướng dẫn xây dựng kế hoạch cho tuyến huyện, toàn bộ 
xã/phường/thị trấn của các địa phương triển khai chiến dịch; kiểm tra, giám sát, 
tổng hợp và báo cáo theo quy định. 

3. Điều tra đối tượng 

-  Trạm Y tế xã với sự hỗ trợ của Y tế thôn bản, cộng tác viên dân số, rà 
soát danh sách đối tượng cần được uống vắc xin bOPV trên địa bàn kể cả đối 
tượng vãng lai, đặc biệt chú trọng vùng sâu, vùng xa, vùng giáp ranh và nơi có 
biến động dân cư.  

- Thời gian hoàn thành: Trước khi thực hiện kế hoạch 1-2 tuần. 

4. Cung ứng vắc xin bOPV 

- Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia và khu vực phân bổ vắc xin bOPV 
cho các tỉnh, thành phố dựa trên số đối tượng và dự trù nhu cầu vắc xin . 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện tiếp nhận, cấp phát vắc xin 
cho Trung tâm Y tế các huyện ít nhất 3 ngày trước khi tiêm chủng.  

- Trung tâm Y tế các huyện tiếp nhận vắc xin từ kho tỉnh về kho huyện để 
bảo quản và cấp phát cho các xã ít nhất 01 ngày trước khi tổ chức tiêm chủng 
hoặc ngay trước buổi tiêm.  
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- Tuyến xã, phường nhận vắc xin từ huyện bảo quản vắc xin và vận 
chuyển cho các điểm tiêm chủng. 

Dự kiến nhu cầu vắc xin bOPV cho chiến dịch 

TT Huyện   Đối tượng dự kiến (trẻ)  Số vắc xin bOPV dự kiến (liều)  

 1 Văn Lãng 7.800 17.100 

 2 Cao lộc 2.750 6.100 

 3 Đình Lập 4.250 9.300 

  Tổng 14.800 32.500 

5.  Tổ chức tiêm chủng 

 - Tổ chức 2 vòng uống bổ sung vắc xin bOPV cách nhau một tháng. Mỗi 
trẻ sẽ được uống 02 liều vắc xin bOPV (mỗi liều hai giọt). 

 - Tổ chức uống bổ sung vắc xin bOPV có thể cùng với buổi tiêm chủng 
thường xuyên hoặc bố trí vào ngày khác tùy theo từng địa phương. Khuyến 
khích tổ chức uống vào ngày riêng cho kế hoạch này. 

- Bố trí nhân lực: Tại mỗi điểm tiêm chủng cần ít nhất 02 cán bộ y tế được 
tập huấn (khám sàng lọc, cho uống vắc xin). Đối với những vùng đặc biệt khó 
khăn cần phối hợp với lực lượng Quân Y, Bộ đội biên phòng. 

- Cuối mỗi buổi tiêm chủng cần rà soát các hoạt động để kịp thời đưa ra 
kế hoạch uống bù và các hoạt động điều chỉnh, đảm bảo không để sót đối tượng 
tiêm chủng. 

- Thu gom và xử lý rác thải y tế tại điểm tiêm chủng theo quy định hiện 
hành. 

- Thực hiện an toàn tiêm chủng theo các hướng dẫn của Bộ Y tế. 

6. Theo dõi, giám sát và báo cáo 

- Tuyến tỉnh, huyện chủ động cử các đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động 
trước, trong và sau khi triển khai Kế hoạch. Cán bộ giám sát có trách nhiệm theo 
dõi giám sát và hỗ trợ cơ sở tiêm chủng thực hiện đúng các quy định của Bộ Y 
tế, đảm bảo chất lượng và an toàn tiêm chủng. 

- Kết thúc chiến dịch, Trung tâm Y tế các huyện thực hiện báo cáo kết quả 
uống vắc xin ngay sau khi kết thúc hoạt động; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh tổng hợp và gửi báo cáo kết quả uống bổ sung vắc xin bOPV trên địa bàn 
tỉnh cho Dự án Tiêm chủng mở rộng khu vực, Tiêm chủng mở rộng quốc gia và 
Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế.  

Lưu ý không đưa vào báo cáo chiến dịch đối với những trường hợp thuộc 
diện tiêm chủng thường xuyên vào thời gian triển khai chiến dịch để tránh trùng 
lặp đối tượng, kết quả tiêm chủng. 

 

7.  Kinh phí thực hiện 

-  Nguồn kinh phí Trung ương: Cung ứng vắc xin bOPV từ nguồn kinh 
phí ngân sách nhà nước đã được cấp năm 2018 của Dự án tiêm chủng. 
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 - Nguồn kinh phí địa phương: Kinh phí cho các hoạt động triển khai như 
lập danh sách đối tượng, truyền thông, in ấn biểu mẫu, báo cáo, công tiêm, kiểm 
tra giám sát... do địa phương hỗ trợ theo Quyết định 1125/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ ngày 31/7/2017 và Thông tư 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 
của Bộ tài chính. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

- Tham mưu Sở Y tế ban hành kế hoạch; Hướng dẫn triển khai thực hiện 
kế hoạch chiến dịch uống vắc xin bOPV cho trẻ dưới 5 tuổi tại vùng nguy cơ 
cao.  

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ tiêm chủng các tuyến, tiếp 
nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin. 

- Tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát các hoạt động trong quá trình triển 
khai chiến dịch uống vắc xin bOPV tại vùng có nguy cơ theo kế hoạch. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh 
thông tin, tuyên truyền về sự cần thiết phải tổ chức chiến dịch uống vắc xin bại 
liệt bổ sung trên các phương tiện truyền thông tại địa phương. 

 - Đảm bảo công tác thông tin, báo cáo tình hình triển khai chiến dịch uống 
vắc xin bOPV và các hoạt động triển khai uống vắc xin bOPV theo quy định. 

2. Trung tâm Y tế các huyện: Văn Lãng, Cao Lộc, Đình Lập 

Xây dựng kế hoạch cụ thể cho chiến dịch uống bổ sung vắc xin bOPV tại 
địa phương; lập dự toán kinh phí (phần ngân sách của địa phương) trình UBND 
huyện phê duyệt. 

Tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin cho các xã, thị trấn theo quy định; 
Chỉ đạo các Trạm Y tế xã, thị trấn triển khai chiến dịch uống bổ sung vắc xin 
bOPV cho trẻ dưới 5 tuổi tại địa phương thực hiện đúng các quy định của Bộ Y 
tế, đảm bảo chất lượng và an toàn tiêm chủng. 

Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo kết quả thực 
hiện theo qui định. 

Trên đây là kế hoạch triển khai uống bổ sung Vắc xin Bại Liệt (bOPV) 
cho trẻ dưới 5 tuổi tại vùng nguy cơ cao tỉnh Lạng Sơn năm 2019, Sở Y tế yêu 
cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 
  

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (B/c); 
- Viện VSDTTW (B/c); 
- Giám đốc SYT (B/c); 
- UBND các huyện: Văn lãng, Cao Lộc, Đình Lập (p/h);  
- Trung tâmKSBT tỉnh( t/h); 
- TTYT các huyện: Văn lãng, Cao Lộc, Đình Lập (t/h);  
- Lưu: VT, NVY 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Triệu Cao Tấn 
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