
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số:             /KH-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày      tháng  11  năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tiêm vacxin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi tỉnh An Giang 

  

I. Sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch  

Với tình hình tiêm vacxin phòng COVID-19 hiện tại của tỉnh, trên 92% người 

từ 18 tuổi trở lên đã được phủ mũi 1. Đây là một trong những điều kiện để tiếp tục 

triển khai tiêm vacxin phòng COVID-19 cho nhóm trẻ từ 12-17 tuổi. Việc tiêm phòng 

COVID-19 đủ mũi cho trẻ em 12-17 tuổi sẽ góp phần tạo miễn dịch cộng đồng vững 

mạnh, cùng với cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt với điều kiện bình thường mới. 

Để công tác tiêm vacxin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi trên địa bàn 

tỉnh được triển khai thực hiện một cách an toàn, thuận lợi, việc xây dựng kế hoạch 

tiêm vacxin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi là hết sức cần thiết.  

II. Cơ sở pháp lý 

- Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007. 

- Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016. 

- Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt 

động tiêm chủng. 

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế. 

- Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 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. 

- Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành 

Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022. 

- Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành 

hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Công văn số 8688/BYT-DP ngày 14/10/2021 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 cho trẻ em. 

- Quyết định 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành 

hướng dẫn sửa đổi, bổ sung hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 đối với trẻ em.  

III. Mục tiêu 

1. Mục tiêu chung 

Phòng chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vacxin phòng COVID-19 trong 

nhóm trẻ từ 12-17 tuổi. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Ít nhất 90% trẻ từ 12-17 tuổi trên toàn tỉnh được tiêm đủ 2 mũi vacxin phòng 

COVID-19. 
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- Đảm bảo tuân thủ công tác phòng chống dịch và an toàn tiêm chủng khi sử 

dụng vacxin phòng COVID-19. 

IV. Nguyên tắc, thời gian, đối tượng và phạm vi triển khai  

1. Nguyên tắc 

- Chiến dịch triển khai tại 11 huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh. 

- Sử dụng vacxin đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi 12-17, theo 

hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và Bộ Y tế. 

-  Mở rộng đối tượng tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi theo lộ trình từ lứa tuổi cao 

đến thấp (tiêm trước cho lứa tuổi từ 16 - 17 tuổi và hạ dần độ tuổi) theo tiến độ cung 

ứng vacxin và tình hình dịch tại địa phương. 

- Tránh để lãng phí trong tiêm vắc xin. 

- Huy động cả hệ thống chính trị tham gia chiến dịch tiêm chủng; huy động tối 

đa các lực lượng tham gia bao gồm các cơ sở trong và ngoài ngành y tế, lực lượng 

công an, quân đội, các tổ chức chính trị-xã hội, các ban, ngành, đoàn thể bao gồm 

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ,… hỗ trợ triển khai tiêm chủng. 

  - Đảm bảo tối đa an toàn tiêm chủng.  

2. Thời gian 

Trong tháng 11, dự kiến trong 3-7 ngày tùy thuộc vào lượng vacxin được phân 

bổ và sẽ tiêm nhắc lại mũi 2. 

3. Đối tượng tiêm:  

- Trẻ từ 12-17 tuổi trong tỉnh (kể cả trẻ em hiện đang tạm trú tại các hộ gia đình, 

tại các nhà trọ, lang thang cơ nhỡ, không còn đi học), tổng số trẻ dự kiến khoảng 

200.000 trẻ.  

- Ưu tiên tiêm lứa tuổi 16 – 17 tuổi và hạ dần lứa tuổi tùy thuộc vào lượng vacxin. 

4. Phạm vi triển khai: Toàn tỉnh 

5. Hình thức triển khai 

Tổ chức tiêm chủng chiến dịch tại trường học, trạm y tế và các điểm tiêm chủng 

lưu động tại vùng sâu, vùng xa, vùng phong tỏa vì COVID-19,... 

V. Nội dung 

1. Hội nghị, tập huấn 

- Tập huấn, triển khai tiêm cho các bệnh viện, Trung tâm Y tế huyện, Phòng Y 

tế, Trạm Y tế, Sở Giáo dục-Đào tạo, Phòng Giáo dục theo hình thức trực tuyến. 

- Hội nghị sơ kết đợt triển khai tiêm cho trẻ 16-17 tuổi theo hình thức trực tuyến. 

- Hội nghị tổng kết chiến dịch triển khai tiêm cho trẻ 12-17 tuổi theo hình thức 

trực tuyến. 

- Hội nghị triển khai chiến dịch của tuyến xã. 

2. Vắc xin, dây chuyền lạnh 

  - Vắc xin: Nhận từ Bộ Y tế phân bổ. 

Tiếp nhận, vận chuyển và bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng: như hướng dẫn 

tại Kế hoạch số 2539/KH-SYT ngày 23/8/2021 của Sở Y tế An Giang về việc triển 

khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh An Giang năm 2021-2022. 

- Hệ thống dây chuyền lạnh của địa phương:  

Khả năng chứa sẵn có cùng lúc tại các tuyến: 301.144 liều (vắc xin Pfizer) 



3 

 
3. Tổ chức tiêm chủng 

3.1. Thông tin về vắc xin 

Vắc xin mRNA: Comirnaty của công ty Pfizer-BioNtech. 

Lịch tiêm: mũi 1 cách mũi 2: 3 - 4 tuần. 

Liều tiêm: 0,3 ml 

Đường tiêm: Tiêm bắp 

Bảo quản: 20C - 80C trong tối đa 31 ngày sau khi rã đông (trong điều kiện bảo 

quản vắc xin tại tỉnh, huyện, xã, bệnh viện). 

3.2. Công tác chuẩn bị trước khi tiêm chủng. 

a. Lập danh sách trẻ, quản lý trẻ tiêm chủng, lập kế hoạch tiêm chủng và 

mời trẻ. 

Sử dụng nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 theo Quyết định số 3355/QĐ-

BYT ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai 

chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 bao gồm các hoạt động: 

- Giáo viên lập danh sách học sinh của từng lớp theo mẫu quy định do Trạm Y 

tế cung cấp. Sau đó chuyển sang Trạm Y tế. 

- Tổ y tế, cộng tác viên các chương trình y tế, Hội Phụ nữ, Trung tâm nuôi 

dưỡng trẻ mồ côi,...; cùng chính quyền địa phương lập danh sách trẻ lang thang cơ 

nhỡ, trẻ đang tạm trú, trẻ không thuộc diện các trường học đang quản lý theo mẫu quy 

định gửi về Trạm Y tế. 

- Trạm Y tế xây dựng kế hoạch tiêm chủng cụ thể tham mưu UBND địa phương, 

đặt biệt chú ý đối với nhóm trẻ em lang thang cơ nhỡ không có người giám hộ. 

- Giáo viên mời trẻ và phụ huynh đến điểm tiêm theo kế hoạch của Trạm Y tế. 

b. Cơ sở vật chất 

- Khu vực kiểm tra khai báo y tế trước khi vào khu vực tiêm chủng. 

- Bố trí khu vực chờ trước tiêm, sàng lọc, tư vấn, tiêm, theo dõi và xử trí tai 

biến sau tiêm chủng 30 phút đảm bảo thông thoáng, đủ ghế ngồi và giữ khoảng giữa 

các trẻ, nhân viên y tế, phụ huynh. 

- Sử dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai tiêm chủng. 

- Bố trí điểm tiêm chủng theo quy tắc 1 chiều, đảm bảo khoảng cách giữa các 

bàn/vị trí tiêm chủng để phòng chống dịch theo thứ tự như sau: Khu vực chờ trước 

tiêm chủng → Bàn đón tiếp, hướng dẫn → Bàn khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm 

chủng → Bàn tiêm chủng → Bàn ghi chép, nhập số liệu → Khu vực theo dõi và xử trí 

tai biến sau tiêm chủng. 

- Phối hợp Phòng Giáo dục sắp xếp thời gian, bố trí điểm tiêm phải phù hợp với 

số lượng đối tượng được mời, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 cho trẻ 

theo quy định.  

- Bố trí các cụm điểm tiêm chủng lưu động, bố trí nhiều đội/kíp tiêm chủng tại 

các khu phong tỏa, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, nhưng phải đảm bảo khoảng 

cách và bảo hộ cho nhân viên y tế, đồng thời đảm bảo an toàn tiêm chủng.  

c. Trang thiết bị 

- Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao cho tiêm chủng, 

biểu mẫu tiêm chủng và đảm bảo thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong việc 

triển khai chiến dịch. Sử dụng phích vắc xin để bảo quản trong buổi tiêm chủng. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-3355-qd-byt-2021-ke-hoach-trien-khai-chien-dich-tiem-vac-xin-phong-covid-19-480547.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-3355-qd-byt-2021-ke-hoach-trien-khai-chien-dich-tiem-vac-xin-phong-covid-19-480547.aspx
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- Chuẩn bị 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 (danh sách người và phương án hỗ trợ cấp 

cứu cần được in và dán ngay bàn tiêm). 

- Có bồn rửa tay, xà phòng hoặc dung dịch rửa tay ngay tại điểm tiêm chủng. 

- Các bề mặt thường xuyên tiếp xúc phải được vệ sinh bằng các biện pháp thích 

hợp (ít nhất 1 lần/buổi khi có dịch tại cộng đồng và ít nhất 1 lần/ngày khi không có 

dịch tại cộng đồng). 

- Chuẩn bị dung dịch sát khuẩn tay nhanh, khẩu trang ngay tại vị trí cửa ra vào 

và các vị trí đối tượng tiêm chủng, nhân viên y tế thường xuyên tiếp xúc. 

- Sắp xếp bàn tiêm chủng đảm bảo thuận tiện cho cán bộ y tế khi thao tác.  

- Thông tin hướng dẫn sử dụng vắc xin đặt tại bàn tiêm. 

d. Nhân lực 

- Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/06/2016 

của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và Thông tư số 34/2018/TT-

BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế. 

- Nhân viên tham gia tiêm chủng và đối tượng hỗ trợ tiêm chủng phải được tập 

huấn về an toàn phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp, thực hiện theo dõi sức 

khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Cán bộ thực hiện khám sàng lọc và tiêm chủng phải 

được tập huấn về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

- Có thể huy động nhân viên y tế đã được tập huấn tiêm chủng từ các địa 

phương khác để tham gia triển khai tiêm chủng. 

- Huy động tối đa các lực lượng khác ngoài ngành y tế như lực lượng công an, 

quân đội, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành, đoàn thể bao gồm Đoàn Thanh 

niên, Hội phụ nữ,... hỗ trợ triển khai tiêm chủng: chuẩn bị tiêm chủng, tổ chức đón 

tiếp, hướng dẫn phân luồng, hỗ trợ đảm bảo công tác phòng chống dịch tại điểm tiêm, 

đảm bảo an ninh trật tự, điều phối đối tượng tiêm chủng tại các khu vực để tiêm chủng, 

tìm kiếm và nhập dữ liệu trong quá trình tiêm chủng. 

   + Giáo viên mời trẻ và phụ huynh đến điểm tiêm. 

   + Lực lượng khóm, ấp, Tổ y tế, cộng tác viên các chương trình y tế, Hội Phụ 

nữ, chính quyền địa phương huy động trẻ lang thang cơ nhỡ, trẻ tạm trú,… hoặc trẻ ở 

vùng sâu, vùng phong tỏa vì COVID-19 đến điểm tiêm. 

Tất cả các thành viên tham gia hỗ trợ buổi tiêm phải được cung cấp thông tin 

đầy đủ về nhiệm vụ, cách thức thực hiện, phối hợp giữa các cá nhân liên quan tại buổi 

tiêm chủng. 

- Tại mỗi điểm tiêm chủng phải có bảng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng 

nhân viên cho từng đợt hoặc từng ngày nếu có thay đổi nhân lực tham gia. 

 đ. Địa điểm tiêm chủng 

- Trường học: ưu tiên sử dụng 

- Trạm y tế: tiêm cho trẻ không thuộc danh sách các trường học đang quản lý và 

tiêm vét. 

- Điểm tiêm chủng lưu động: dành cho vùng sâu vùng xa, vùng phong tỏa vì 

COVID-19. 

- Bệnh viện, Trung tâm Y tế huyện: tiêm cho các trẻ thuộc diện cần thận trọng 

tiêm chủng. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-34-2018-tt-byt-huong-dan-nghi-dinh-104-2016-nd-cp-ve-hoat-dong-tiem-chung-400318.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-34-2018-tt-byt-huong-dan-nghi-dinh-104-2016-nd-cp-ve-hoat-dong-tiem-chung-400318.aspx
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e. Chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng cấp cứu đối với sự cố bất lợi sau tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 

Các cơ sở tiêm chủng rà soát, hoàn thiện kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19, trong đó có kế hoạch đáp ứng cấp cứu đối với các sự cố bất lợi sau tiêm chủng. 

- Tiến hành khám sàng lọc chủ động để phân loại các đối tượng cần phải bố trí 

tiêm tại các cơ sở điều trị. 

- Thực hiện theo Công văn số 2002/SYT-NVY ngày 15/7/2021 của Sở Y tế về 

việc hướng dẫn bảo đảm an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

3.3. Thực hành đảm bảo phòng chống dịch 

- Nhân viên tham gia tiêm chủng và người đến tiêm chủng, người nhà phải thực 

hiện các biện pháp phòng chống dịch như: khai báo y tế trước khi vào điểm tiêm 

chủng, đeo khẩu trang, rửa tay hoặc sát khuẩn tay thường xuyên. 

- Không nói chuyện, tiếp xúc với người khác tại điểm tiêm chủng và đảm bảo 

khoảng cách theo quy định. 

3.4. Thực hiện tiêm chủng 

a. Các bước thực hiện tiêm chủng: Thực hiện đúng theo các bước đã được tập 

huấn về tổ chức buổi tiêm chủng. 

Chú ý: Tư vấn, hướng dẫn cho phụ huynh điền thông tin và ký vào phiếu đồng 

ý tiêm chủng trước khi khám sàng lọc. Đối với trẻ lang thang cơ nhỡ, đại diện Hội Phụ 

nữ hoặc Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi,…chính quyền địa phương thực hiện việc ký 

phiếu đồng ý tiêm chủng cho trẻ. 

Trẻ thuộc nhóm cần thận trọng tiêm chủng thì tư vấn để chuyển đến tiêm tại 

bệnh viện. 

Thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ theo đúng chỉ định, bảo đảm 

an toàn theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của 

Bộ Y tế. 

b. Sau khi tiêm chủng 

- Cấp phiếu hướng dẫn theo dõi sau tiêm cho trẻ và phụ huynh đọc trong 30 

phút sau tiêm chủng tại điểm tiêm. 

- Sau khi kết thúc thời gian theo dõi sau tiêm chủng tại điểm tiêm, cơ sở tiêm 

chủng cấp giấy xác nhận đã tiêm vắc xin COVID-19. 

- Tập trung trẻ lang thang cơ nhỡ vào cơ sở chăm sóc trẻ mồ côi, khuyết tật 

hoặc vào một nơi do chính quyền địa phương bố trí để theo dõi trẻ đến 28 ngày sau 

tiêm chủng. 

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận trường hợp tai biến nặng sau tiêm 

chủng phải tiến hành cấp cứu, điều trị và báo cáo Sở Y tế trong thời hạn 24 giờ kể từ 

thời điểm tiếp nhận người bị tai biến. Tổng hợp các trường hợp tai biến nặng, báo cáo 

theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính 

phủ và Điều 14, 15, 16 Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế. 

- Thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải: thực hiện theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế; Công văn 

số 102/MT-YT ngày 04/03/2021 của Cục Quản lý môi trường y tế về việc hướng dẫn 

quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và các văn bản có 

liên quan. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-lien-tich-58-2015-ttlt-byt-btnmt-quan-ly-chat-thai-y-te-286501.aspx
https://thuvienphapluat.vn/cong-van/the-thao-y-te/cong-van-102-mt-yt-2021-quan-ly-chat-thai-y-te-trong-tiem-chung-vac-xin-phong-covid-19-467873.aspx
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4. Ghi chép và báo cáo 

 a. Các tuyến thực hiện báo cáo ngày theo quy định như báo cáo tiêm cho đối 

tượng từ 18 tuổi trước đây. 

 b. Báo cáo kết thúc đợt tiêm: Gửi báo cáo bằng văn bản lên tuyến trên trong 

vòng 5 ngày sau khi kết thúc triển khai mỗi đợt tiêm chủng. 

5. Truyền thông 

- Truyền thông vận động phụ huynh ủng hộ công tác tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 cho con, em theo tinh thần “Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 là 

quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”;  

- Truyền thông Kế hoạch chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại địa 

phương; hiệu quả của tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong phòng, chống dịch 

COVID-19; các khuyến cáo về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 an toàn, theo dõi 

và xử lý phản ứng sau tiêm chủng. 

6. Giám sát hoạt động tiêm chủng 

- Kiểm tra, giám sát trước, trong và sau chiến dịch. 

- Sở Y tế và các đơn vị liên quan (TTKSBT tỉnh, TTYT huyện,…) tiến hành 

giám sát các hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại các cơ sở tiêm chủng. 

VI. Kinh phí:  

Nguồn ngân sách tỉnh: Dự toán chi (xem phụ lục 1 và 2) 

 Bơm kim tiêm, hộp an toàn, biểu mẫu phục vụ công tác tiêm chủng 

+ Các huyện chủ động triển khai mua bơm kim tiêm và hộp an toàn trong 

trường hợp Trung ương cấp không kịp thời, đồng thời in biểu mẫu phục vụ cho công 

tác tiêm chủng. 

+ Hộp an toàn đang bị thiếu, trong thời gian chờ mua hoặc được cấp, địa 

phương có thể tự làm hộp an toàn theo hướng dẫn của WHO (Viện Pasteur đã tập huấn 

kỹ thuật).  

VII. Tổ chức thực hiện:  

1. Ủy ban nhân dân tỉnh: 

- Phê duyệt kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-

19 cho trẻ từ 12-17 tuổi trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp ngành Y tế triển khai kế hoạch tiêm 

chủng cho nhóm trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn quản lý, đảm bảo hiệu quả và an 

toàn tiêm chủng, không để lãng phí. 

2. Sở Y tế: 

- Xây dựng Kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi trên địa bàn 

tỉnh An Giang, phối hợp Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt, đầu tư 

nguồn lực thực hiện. 

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị trong việc phân bổ vắc xin đến các điểm 

tiêm chủng. 

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị của Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan 

thực hiện vận chuyển vắc xin trên địa bàn khi cần. 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai kế hoạch sau khi được phê duyệt. 

 

 



7 

 
3. Sở Tài chính: 

- Cân đối, bố trí nguồn kinh phí; thẩm định kinh phí thực hiện các hoạt động 

tiêm chủng cho các cơ quan, đơn vị thực hiện. 

- Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn đơn vị thực hiện các thủ tục 

thanh, quyết toán theo quy định.  

4. Các Sở, Ban, ngành liên quan phối hợp triển khai: 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động thương binh và xã hội và các Sở, ban, 

ngành khác chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh, Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế phường, xã tổ chức triển khai tiêm cho trẻ. 

5. Quân đội: 

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh vận chuyển vắc xin đến TTYT huyện và các điểm tiêm 

chủng theo kế hoạch của địa phương. Hỗ trợ lực lượng tiêm chủng khi cần. 

6. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 

- Tham mưu Sở Y tế xây dựng Kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 12-

17 tuổi trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Đầu mối tiếp nhận, bảo quản và phân phối vắc xin. 

- Tập huấn triển khai tiêm vắc xin COVID -19 cho các bệnh viện, Trung tâm Y 

tế huyện và các cơ sở tiêm phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

- Giám sát các hoạt động triển khai và tổng hợp kết quả thực hiện tiêm phòng 

COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi, báo cáo về tuyến trên. 

- Tập huấn chuyên môn an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các 

cơ sở, đơn vị nhằm giúp các đơn vị này đạt được tiêu chuẩn về nhân sự cho việc công 

bố đủ điều kiện tiêm chủng. 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch truyền thông về tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

7. Bệnh viện tuyến tỉnh, khu vực, bệnh viện công lập và tư nhân: 

- Đối với các bệnh viện cần phải tích cực tiếp nhận trẻ khi các cơ sở tiêm chủng 

tuyến cơ sở chuyển đến. 

- Tổ chức các đội cấp cứu hỗ trợ cho các điểm tiêm chủng, đặc biệt là các xã ở 

các vùng sâu, vùng xa, vùng đi lại khó khăn, ít nhất một đội cấp cứu lưu động tại mỗi 

cụm 3-4 xã theo sự phân công của địa phương; chịu trách nhiệm về xử trí các phản 

ứng sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Tiêm phòng COVID-19 cho các trẻ 

thuộc nhóm cần thận trọng tiêm chủng, cần được tiêm chủng tại bệnh viện, nơi có đủ 

năng lực hồi sức cấp cứu ban đầu. 

- Tập huấn về khám sàng lọc trước tiêm, theo dõi và xử trí các phản ứng sau 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các cơ sở thực hiện tiêm chủng: Bệnh viện 

Sản Nhi An Giang đảm nhiệm. 

- Báo cáo các tai biến nặng theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Điều 14, 15, 16 Thông tư số 

34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế trong trường hợp có thu dung xử trí 

phản ứng nặng sau tiêm chủng. 

8. Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố: 

- Xây dựng Kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi (kể cả kế 

hoạch tiêm vét) trên địa bàn, trình UBND huyện phê duyệt. 
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- Tiếp nhận, bảo quản và phân phối vắc xin cho các điểm tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 trên địa bàn. 

- Giám sát, chỉ đạo hội nghị triển khai kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ 

từ 12-17 tuổi của tuyến xã. 

- Giám sát các hoạt động triển khai tại huyện và tổng hợp kết quả thực hiện tiêm 

phòng COVID-19 cho trẻ, báo cáo về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

- Tổ chức các đội cấp cứu tại đơn vị mình và hỗ trợ cho các điểm tiêm chủng, 

đặc biệt là các xã ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đi lại khó khăn, ít nhất một đội cấp 

cứu lưu động tại mỗi cụm 3-4 xã theo sự phân công của địa phương; chịu trách nhiệm 

về xử trí các phản ứng sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Hỗ trợ công tác 

khám sàng lọc trước tiêm chủng cho các đơn vị trong địa bàn khi cần thiết. 

- Tiêm phòng COVID-19 cho các trẻ thuộc nhóm cần thận trọng tiêm chủng, 

cần được tiêm chủng tại bệnh viện. 

9. Trạm Y tế xã, phường, thị trấn: 

- Xây dựng Kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi (kể cả kế 

hoạch tiêm vét) trên địa bàn, trình UBND xã phê duyệt. 

- Tiếp nhận, bảo quản và sử dụng vắc xin. 

- Triển khai kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 trên địa bàn an toàn, hỗ trợ tiêm 

cho các địa phương khác khi cần thiết. 

- Báo cáo kết quả thực hiện tiêm phòng COVID-19 cho trẻ về Trung tâm Y 

tế huyện. 

10. Các cơ sở tiêm chủng dịch vụ: 

Hỗ trợ cán bộ tiêm chủng khi cần thiết theo sự huy động của Sở Y tế hoặc 

Phòng Y tế. 

Trên đây là Kế hoạch Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi tỉnh 

An Giang./. 

 

Nơi nhận: 
-Viện VSDT TƯ (VP.TCMR QG); 

-Viện Pasteur TP.HCM; 

- UBND tỉnh; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Sở GD-ĐT (để phối hợp); 

- Sở LĐTB&XH (để phối hợp); 

- UBND huyện, thị, TP; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (thực hiện); 

- Lưu: VT, NVY. 

                                        

 
                                                    

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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