
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ ĐĂK NGỌK  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   
 

 
  

Số:          /KH-UBND  Đăk Ngọk, ngày     tháng   năm  

 
 

KẾ HOẠCH 

Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 toàn dân đợt 2, chiến 

dịch tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) trên địa bàn xã Đăk Ngọk năm 2022  

 

Căn cứ kế hoạch số 1715/KH-SYT, ngày 06 tháng 06 năm 2022, của Sở Y 

tế tỉnh Kon Tum về việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều 

nhắc lại lần 2 (mũi 4) trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022. 

Thực hiện kế hoạch 1762/ KH-YTĐH, Ngày 16/06/2022 của Trung tâm Y 

tế Đăk Hà về Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại 

lần 2 (mũi 4) trên địa bàn huyện Đăk Hà năm 2022. 

Ủy ban nhân dân xã Đăk Ngọk ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 toàn dân đợt 2,chiến dịch tiêm liều nhắc lại lần 2 

(mũi 4) trên địa bàn xã năm 2022 cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

Phòng, chống dịch chủ động bằng việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 

các trường hợp có nguy cơ đã được tiêm chủng liều nhắc lại lần 1; đồng thời tổ 

chức tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo an toàn 

tiêm chủng theo đúng quy định. 

II. NGUYÊN TẮC, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ LOẠI VẮC XIN 

1. Nguyên tắc 

- Tiếp nhận, cung ứng kịp thời, đầy đủ vắc xin phòng COVID-19 theo lộ 

trình của Bộ Y tế, tổ chức tiêm chủng đảm bảo thuận lợi, chất lượng, an toàn 

theo quy định, không được để lãng phí vắc xin. 

- Huy động tối đa các lực lượng bao gồm các đơn vị trong và ngoài ngành y 

tế, lực lượng công an, quân đội, các ban, ngành, đoàn thể các tổ chức chính trị - 

xã hội hỗ trợ triển khai tiêm chủng. 

2. Phạm vi và thời gian triển khai: Triển khai trên quy mô toàn xã bắt 

đầu từ tháng 7/2022, tùy theo theo tiến độ cung ứng vắc xin từ Bộ Y tế. 

3. Đối tượng tiêm:  

3.1. Đối tượng tiêm mũi cơ bản, mũi nhắc lần 1. 

- Tất cả trẻ em từ 5-12 tuổi chưa tiêm mũi 1,2 ( chú ý mũi 2 cách mũi 1 

trên 4 tuần). 

- Tất cả trẻ em từ đủ 12 - 17 tuổi chưa đươc tiêm mũi 1, 2, 3 ( chú ý mũi 2 

cách mũi 1 trên 21 ngày; mũi 3 cách mũi 2 trên 5 tháng). 

- Tất cả người dân trên 18 tuổi chưa tiêm mũi 1, 2, 3 ( chú ý: mũi 2 cách 

mũi 1 trên 21 ngày; mũi 3 cách mũi 2 trên 3 tháng). 

3.2 Đối tượng tiêm mũi nhắc lần 2 ( mũi 4). 
Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 cho các nhóm 

đối tượng đủ điều kiện đã tiêm liều nhắc lại lần 1, bao gồm: 



2 

 

- Người từ 50 tuổi trở lên. 

- Người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng. 

- Người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-

19: Nhân viên của cơ sở y tế công lập và y tế tư nhân; người tham gia phòng 

chống dịch (thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm 

nhiệm vụ điều tra dịch tễ, các tổ COVID cộng đồng, tình nguyện viên, bộ dội 

biên phòng, các đối tượng khác có nhu cầu và đủ điều kiện tiêm vắc xin...); công 

nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp. 

* Chú ý. 

- Khoảng cách: Tiêm 01 mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) ít nhất là 4 tháng sau 

mũi 3 (mũi nhắc lần 1). 

- Đối với những người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3 (mũi nhắc lần 

1): Trì hoãn 3 tháng sau khi mắc COVID-19. 

4. Loại vắc xin  

- Vắc xin sử dụng: Vắc xin mRNA (vắc xin do hãng Moderna hoặc Pfizer 

sản xuất); vắc xin do Astrazeneca sản xuất; vắc xin cùng loại với mũi 3 (mũi 

nhắc lại lần 1). 

5.Thời gian và địa điểm. 

- Thời gian: 2 ngày 19, 20 /7/2022 (có thông báo cụ thể kèm theo) 

- Địa điểm: Nhà văn hóa xã Đăk Ngọk 

III. NỘI DUNG 

1. Điều tra, lập danh sách, chuẩn hóa danh sách 

-  Trên cơ sở điều tra từ thôn, tiến hành xác định nhóm cần tiêm liều nhắc 

lại lần 2 (mũi 4) đúng theo hướng dẫn; tiến hành chuẩn hóa danh sách, tra cứu, 

đối chiếu lịch sử tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; dự kiến tổ chức các đợt 

tiêm phù hợp theo tiến độ phân bổ vắc xin từ Bộ Y tế. 

2. Tiếp nhận, vận chuyển và phân bổ vắc xin 

- Việc tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin phòng COVID-

19 phải tuân thủ theo các quy định hiện hành, theo phân tuyến (khu vực - tỉnh - 

tuyến y tế cơ sở), đảm bảo vắc xin đến được điểm tiêm sớm nhất, chất lượng 

nhất. Thông tin vắc xin, số liều vắc xin được cung cấp công khai trên cổng thông 

tin của chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

3. Tổ chức tiêm chủng 

-  Tổ chức tốt từng buổi tiêm một, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các bước 

theo quy định, thực hiện Quyết định số 3588/BYT-DP ngày 26 tháng 7 năm 

2021 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tổ chức tiêm chủng vắc xin COVID-19; 

thực hiện đánh giá Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

theo Quyết định số 3518/QĐ-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế. Chỉ 

triển khai tiêm khi cơ sở được xếp loại “An toàn”. 

4. Đảm bảo an toàn tiêm chủng  

- Thực hiện đầy đủ các bước khám sàng lọc, theo dõi phản ứng sau tiêm 

chủng; giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm và xử trí phản vệ theo các 

hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế; tổ chức các đội cấp cứu tại điểm tiêm; bố trí 

trang thiết bị, phương tiện xử trí cấp cứu tại chỗ và phương án cụ thể để hỗ trợ 

cấp cứu trong trường hợp cần thiết. 
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5. Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng 

- Sử dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 để triển khai chiến 

dịch: Cổng Thông tin tiêm chủng tại địa chỉ: https://tiemchungcovid19.gov.vn/; 

thực hiện ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” theo hướng dẫn tại Văn bản số 

1908/BYT-CNTT ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Bộ Y tế. 

6. Truyền thông về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID - 19 

- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông trước - trong - sau triển khai chiến dịch 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại trên địa bàn tỉnh theo các văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, địa phương, vận động người dân ủng hộ 

công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và thực hiện tốt công tác phòng, 

chống dịch theo quy định. 

- Cung cấp thông tin,truyền thông cho người dân và cộng đồng về đối 

tượng, loại vắc xin phòng COVID-19, lợi ích của vắc xin, lịch tiêm, tính an toàn 

của vắc xin, các sự cố bất lợi sau tiêm, kế hoạch triển khai tiêm chủng trên địa 

bàn xã. 

7. Theo dõi, giám sát và báo cáo  

- Tăng cường kiểm tra, giám sát điểm tiêm chủng và giám sát chất lượng 

vắc xin được thực hiện trước, trong và sau khi triển khai tiêm chủng nhằm hỗ trợ 

cơ sở tiêm chủng thực hiện đúng các quy định của Bộ Y tế, đảm bảo chất lượng, 

an toàn và đúng tiến độ; thực hiện báo cáo kịp thời, đúng theo quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.Trạm y tế xã 

- Tham mưu kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-

19 toàn dân đợt 2,chiến dịch tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) trên địa bàn xã năm 

2022. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan 

trọng của hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19, tác dụng, lợi ích của việc 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 để các đối tượng trong diện tiêm chủng hiểu rõ 

và tích cực tham gia, cách theo dõi sau tiêm và xử trí các trường hợp phản ứng 

sau tiêm chủng. 

- Tổng hợp danh sách đối tượng tiêm từ các thôn và báo cáo về Ủy ban 

nhân dân xã và Trung tâm Y tế Huyện. 

- Phân công cán bộ thực hiện chiến dịch theo nhiệm vụ được phân công. 

- Tổng hợp báo cáo nhanh kết quả tiêm hàng ngày và báo cáo kết thúc 

chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 năm 2022 trên địa bàn xã và 

báo cáo tiến độ thực hiện về Khoa Kiểm soát bệnh tật huyện theo quy định. 

2. Công chức VHXH ( phụ trách lĩnh vực thông tìn, tuyên truyền) 

- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông trước - trong - sau triển khai chiến dịch 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại trên địa bàn tỉnh theo các văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, địa phương. 

- Cung cấp thông tin,truyền thông cho người dân và cộng đồng về đối 

tượng, loại vắc xin phòng COVID-19, lợi ích của vắc xin, lịch tiêm, tính an toàn 

của vắc xin, các sự cố bất lợi sau tiêm, kế hoạch triển khai tiêm chủng trên địa 

bàn xã. 

3. Ban chỉ huy quân sự và công an xã 

https://tiemchungcovid19.gov.vn/
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- Cử nhân lực bảo vệ và hỗ trợ phân luồng khi nhân dân tham gia tiêm tại 

điểm tiêm của xã. 

4. Công chức Tài chính - Kế toán 

- Tham mưu bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác tiêm tại xã. 

5. Ban quản lý các thôn 

- Rà soát và thông báo đến đối tượng tiêm của từng thôn đi tiêm theo 

đúng giờ quy định để đảm bảo giãn cách trong công tác phòng chống dịch 

COVID-19  

- Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan 

trọng của hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19, tác dụng, lợi ích của việc 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 để các đối tượng trong diện tiêm chủng hiểu rõ 

và tích cực tham gia. 

- Thông báo cho người được tiêm chủng mang theo giấy tờ tùy thân 

(CMND/CCCD và thẻ BHYT) để bổ sung thông tin còn thiếu, mang theo giấy 

xác nhận tiêm chủng các lần tiêm trước. 

- Thông báo các phụ huynh cho con ăn no trước khi đi tiêm. 

- Cử người theo dõi, hướng dẫn phân luồng khi nhân dân thôn mình tham 

gia tiêm tại xã. 

6. Đề nghị Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể xã. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan 

trọng của hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19, tác dụng, lợi ích của việc 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 để các đối tượng trong diện tiêm chủng hiểu rõ 

và tích cực tham gia. 

- Tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên tham gia tiêm chủng đầy đủ. 

- Cử người hỗ trợ phân luồng, hướng dẫn nhân dân khi phiếu tham gia 

tiêm chủng. 

Trên đây là. kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 

toàn dân đợt 2,chiến dịch tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) trên địa bàn xã năm 

2022./. 
 

Nơi nhận:                                                             TM.ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

- TT ĐU-HĐND xã(b/c);                                                 CHỦ TỊCH 

- Ban, ngành đoàn thể xã (t/h); 

- TYT (t/h);     

- BQL các thôn (t/h);      

- Lưu: VT.   

 

                                                                                     

                                                                                      Trần Đức Trọng 
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