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UBND TỈNH LẠNG SƠN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           SỞ Y TẾ        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:           /KH-SYT                          Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2022 

        

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai chiến dịch tiêm chủng phòng COVID-19 xuân 2022 

 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 125/KH-BYT ngày 26/01/2022 của Bộ Y tế về việc 

Tổ chức chiến dịch tiêm chủng mùa xuân;công văn số 382/VP-KGVX ngày 

28/01/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 tại khu vực cửa khẩu; tổ chức chiến dịch tiêm chủng mùa xuân. 

Sở Y tế xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm chủng phòng 

COVID-19 xuân 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn,như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung:  

Đảm bảo người dân đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 trong thời gian Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đảm bảo an toàn hiệu 

quả. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

 - Toàn bộ những người đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19. 

 - Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dung vắc xin và không để lãng phí vắc 

xin. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

Tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch số 10/KH-SYT ngày 17/01/2022 của Sở Y 

tế về việc thần tốc tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến 

ngày 27/01/2022; tiếp tục thực hiện chiến dịch tiêm chủng mùa xuân từ ngày 

29/01/2022 đến hết ngày 28/02/2022 theo chỉ đạo của Bộ Y tế, đảm bảo người dân 

đủ điều kiện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 khi đến thời gian tiêm của mũi 

sau được tiêm chủng đầy đủ, những người chưa tiêm tiếp tục được tiêm theo 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 từ 12 tuổi trở lên và người lớn có chỉ định và đến thời gian 

tiêm được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn của nhà sản xuất 

và Bộ Y tế. 
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           - Các trường hợp từ các tỉnh trong nước về Lạng Sơn ăn Tết chưa tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế mà có đủ điều kiện tiêm chủng. 

          - Các trường hợp người nhập cảnh từ nước ngoài về Việt Nam qua địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 theo quy định, có đủ điều 

kiện tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

3. Phạm vi triển khai: Trên quy mô toàn tỉnh 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:  

- Vắc xin vero cell: được phân bộ theo Quyết định số 64/QĐ-VSDTTƯ ngày 

18/01/2022 của Viện Vệ sinh dịch tế Trung Ương về việc phân bổ vắc xin phòng 

COVID-19 đợt 120 và Quyết định số 40/QĐ-KSBT ngày 27/01/2022 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật. 

- Văc xin AstraZeneca: được phân bổ theo Quyết định số 119/QĐ-VSDTTƯ 

ngày 28/01/2022 của viện Vệ sinh dịch tễ Trung Ương về việc phân bổ vắc xin phòng 

COVID-19 đợt 123. 

- Các loại vắc xin đã được phân bổ trước đó còn hạn sử dụng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nghiệp vụ Y - Dược 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu Lãnh đạo Sở Y tế ban hành Kế 

hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 mùa xuân trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn; tham mưu chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch, đảm bảo 

đạt mục tiêu đề ra. 

- 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. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Sở Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 tỉnh thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát các điểm tiêm 

chủng trước, trong và sau chiến dịch. 

2. Phòng Kế hoạch Tài chính - Sở Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Y - Dược và các đơn vị liên quan 

hướng dẫn lập dự toán chi tiết kinh phí hỗ trợ của địa phương cho từng đợt tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 gửi Sở Tài chính thẩm định và quyết toán theo phân 

cấp ngân sách 

- Hướng dẫn, giám sát công tác quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định. 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 
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- Là đơn vị Thường trực, đầu mối chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn, kỹ 

thuật; hướng dẫn các đơn vị lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, 

đảm bảo đạt mục tiêu đề ra. 

- Chủ trì, phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm y tế thành phố 

Lạng Sơn xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai điểm tiêm phòng vắc xin phòng 

COVID- 19 tuyến tỉnh; thiết lập điểm tiêm chủng đảm bảo đúng các yêu cầu về tiêm 

chủng theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 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 số 104/2016/NĐ-CP và các văn bản liên quan. 

- Xây dựng kế hoạch truyền thông về chiến dịch tiêm chủng mùa xuân vắc xin 

phòng COVID-19; 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, vận động cộng 

đồng về chiến dịch tiêm chủng; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo 

Lạng Sơn và các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh đưa tin kịp thời, chính xác 

về tình hình dịch bệnh COVID-19 và công tác tiêm chủng để phòng chống dịch bệnh 

kịp thời, tăng cường công tác truyền thông.  

- Thực hiện tiếp nhận, bảo quản vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế cung 

cấp; phân bổ, cấp phát vắc xin, vật tư, phương tiện tiêm chủng cho các điểm tiêm 

chủng trước ngày triển khai từ 1-3 ngày theo kế hoạch, đảm bảo quy trình vận 

chuyển, tiếp nhận, cấp phát, bảo quản vắc xin và vật tư tiêm chủng theo đúng 

quy định của Bộ Y tế. 

- Hướng dẫn các điểm tiêm chủng 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; triển 

khai tiêm vắc xin COVID-19 cho các đối tượng theo kế hoạch của Sở Y tế. 

- Hướng dẫn các đơn vị thống kê, báo cáo số liệu tiêm chủng theo quy 

định. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả tiêm chủng hằng ngày, báo cáo tiến độ triển 

khai tiêm vắc xin, báo cáo phản ứng sau tiêm chủng về Sở Y tế, Cục Y tế dự 

phòng, Dự án TCMR quốc gia, khu vực theo quy định. 

- Tổng hợp chứng từ thanh toán các hoạt động liên quan tại tuyến tỉnh 

trong triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

4. Bệnh viện Đa khoa tỉnh: 

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm Y tế thành phố 

Lạng Sơn xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tiêm chủng tại bệnh viện theo 

kế hoạch này. 

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Trung tâm Y tế thành phố 

Lạng Sơn: bố trí nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị,…để thiết lập điểm tiêm 

chủng, đảm bảo cho việc triển khai chiến dịch thuận lợi, đúng quy định và đạt mục 

tiêu. 
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- Chuẩn bị các phương án sẵn sàng cấp cứu, các kíp cấp cứu xử lý các trường 

hợp phản ứng sau tiêm chủng tại điểm tiêm đảm bảo an toàn trong tiêm chủng và 

hỗ trợ tuyến dưới khi cần thiết. 

5. Trung tâm y tế huyện, thành phố 

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức 

chiến dịch, tổng hợp kinh phí thực hiện gửi phòng Kế hoạch- tài chính huyện 

trình Sở Tài chính thẩm định. 

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo huyện, thành phố chỉ đạo điều tra, rà soát 

lập danh sách các đối tượng theo đúng quy định; xây dựng kế hoạch triển khai 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng trên địa bàn, đảm bảo đúng tiến 

độ, hiệu quả, chất lượng và an toàn tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế. 

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng kế hoạch và thực hiện 

truyền thông trên các phương tiện truyền thông đại chúng tại địa phương về kế 

hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19; Mục đích, ý nghĩa, 

hiệu quả của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19;  

- Thông báo,mời đối tượng đến tiêm theo kế hoạch, đảm bảo an toàn và 

hiệu quả trong tiêm chủng và an toàn phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y 

tế. 

- Thực hiện tiếp nhận vắc xin phòng COVID-19 từ Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh, bảo quản và sử dụng vắc xin theo đúng các quy định, tránh nhầm 

lẫn giữa các loại vắc xin, thực hiện nghiêm túc quy trình thực hiện tiêm chủng. 

- Thiết lập điểm tiêm chủng tại đơn vị phù hợp, đảm bảo cho việc triển khai 

chiến dịch thuận lợi, đúng quy định và đạt mục tiêu, bố trí theo điều kiện thực tế để 

đảm bảo an toàn, hiệu quả của chiến dịch tiêm chủng. 

+ Tổ chức buổi tiêm chủng theo đúng quy định.  

+ Sẵn sàng phương tiện và các đội cấp cứu tại điểm tiêm chủng trong thời gian 

triển khai tổ chức tiêm để xử trí những trường hợp tai biến nặng và phối hợp điều 

tra, đánh giá nguyên nhân. 

- Chủ động bố trí/liên hệ với các cơ sở điều trị khác để bố trí các đội cấp cứu 

lưu động sẵn sàng cấp cứu các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng. 

-  Tổng hợp kết quả thực hiện về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trước 

15h00 hằng ngày và báo cáo tổng kết đợt tiêm sau khi kết thúc. 

6. Đề nghị Sở Tài Chính: thẩm định dự toán kinh phí hỗ trợ các hoạt động 

triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và bố trí kinh phí địa phương 

để thực hiện. 

7. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh, Báo Lạng Sơn: phối hợp với Sở Y tế thực hiện truyền thông về chiến 

dịch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19; tuyên truyền các nội dung 

về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

8. Đề nghị UBND các huyện, thành phố: 
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- Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 để chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và  triển khai thực hiện có hiệu quả 

chiến dịch. 

- Chỉ đạo các đơn vị điều tra, rà soát lập danh sách đối tượng tiêm để không 

bỏ sót đối tượng; quản lý sử dụng vắc xin theo số lượng phân bổ vắc xin theo từng 

đợt, chịu trách nhiệm về danh sách báo cáo của đơn vị. 

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Trung tâm y tế huyện, thành phố 

xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn chuyên môn 

trong triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 thuộc địa bàn quản 

lý đảm bảo an toàn và hiệu quả nhất. 

- Bố trí kinh phí do ngân sách huyện đảm bảo cho các hoạt động triển khai 

chến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại địa phương. 

- Chỉ đạo hệ thống truyền thông triển khai các hoạt động truyền thông về tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động triển khai chiến dịch tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân vắc xin 

phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương 

triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Bộ Y tế ; 

- Cục Y tế dự phòng BYT: 

- Trưởng BCĐ PCD COCID-19 tỉnh; 

- Thường trực Tỉnh Uỷ ;                          báo cáo 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Thành viên Ban chỉ đạo PCD COVID-19 tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính, Sở TT&TT; 

- Đài PT và Truyền hình tỉnh, Báo LSơn; 

- UBND các huyện,tp; 

- Các đơn vị (KSBT, BVĐK);  

- TTYT các huyện,tp; 

- BLĐ Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu:VT,NVYD(PĐC). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

Nguyễn Ngọc Tùng 
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