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KẾ HOẠCH 

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều tăng cường lần 2 (nhắc lại lần 2)  

trên địa bản tỉnh An Giang 

 

I. Sự cần thiết phải tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2  

Các mũi tiêm phòng COVID-19 cũng như sự khỏi bệnh COVID-19 đều 

bảo vệ chúng ta trước bệnh COVID-19. Tuy nhiên, sự bảo vệ này không tồn tại 

vĩnh viễn mà suy giảm dần theo thời gian. Để có khả năng tốt nhất chống lại 

COVID-19, theo kinh nghiệm sử dụng vắc xin của một số quốc gia và khuyến 

cáo của Hội đồng tư vấn sử dụng vắc xin của Bộ Y tế, việc tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 liều tăng cường lần 2 (nhắc lại lần 2) cho những người từ 50 tuổi trở 

lên; người từ 18 tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa đến nặng; 

người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 đã 

tiêm liều tăng cường lần 1 (nhắc lại lần 1) từ 04 tháng trở lên là thật sự cần thiết.  

II. Cơ sở pháp lý 

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

- 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 3518/QĐ-BYT ngày 20/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban 

hành tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Kế hoạch 1019/KH-BYT ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế v/v Triển khai công 

tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Công văn 885/KCB-NV ngày 23/7/2021 của Cục Quản lý Khám, chữa 

bệnh v/v Tổ chức tiêm chủng an toàn & đảm bảo phòng chống dịch. 
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- Công văn 5488/BYT-KCB ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế v/v Hướng dẫn 

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

- 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. 

- Công văn số 102/MT-YT ngày 04/3/2021 của Cục Quản lý Môi trường y 

tế - Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19. 

- 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. 

- 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. 

- Công văn số 2357/BYT-DP ngày 09/5/2022 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4). 

- Công văn số 530/UBND-KGVX ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh về việc 

tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ. 

- Công văn số 531/UBND-KGVX ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh về việc 

thống nhất đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 trên địa 

bàn tỉnh An Giang. 

- Công văn số 1581/SYT-NVY ngày 24/5/2022 của Sở Y tế về việc tăng 

cường triển khai tiêm ngừa tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại để tăng 

cường (lần 1 và lần 2) cho người từ 18 tuổi trở lên. 

III. Mục tiêu 

1. Mục tiêu chung 

Tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19 cho những người đã được 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều tăng cường lần 1 (nhắc lại lần 1) từ 04 tháng 

trở lên. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Ít nhất 90% người từ 50 tuổi trở lên; người từ 18 tuổi trở lên có tình trạng 

suy giảm miễn dịch vừa đến nặng; người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ 

cao phơi nhiễm với COVID-19.  

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

sử dụng vắc xin phòng COVID-19. 
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IV. Thời gian, đối tượng, phạm vi và hình thức triển khai  

1. Thời gian 

- Bắt đầu từ tháng 6/2022, tiêm với tốc độ nhanh nhất có thể và theo lịch 

tiêm của đối tượng đủ điều kiện. 

- Tiến độ của từng tháng tùy thuộc vào thời gian đủ điều kiện tiêm của đối 

tượng được phê duyệt theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

2. Đối tượng tiêm:  

- Số đối tượng từ địa phương, Sở Công thương và Ban Quản lý khu kinh tế 

đề xuất là: 105.646 người (số đối tượng này có thể thay đổi sau khi rà soát và lọc 

lại theo lịch tiêm đủ điều kiện), bao gồm:  

+ Người từ 50 tuổi trở lên; Người từ 18 tuổi trở lên có tình trạng suy giảm 

miễn dịch vừa đến nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị 

thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng,… đã tiêm liều nhắc 

lại lần 1 từ 04 tháng trở lên.  

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

COVID-19: cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc tại các 

khu công nghiệp đã tiêm liều nhắc lại lần 1 từ 04 tháng trở lên.  

- Đối với những người đã mắc COVID-19 sau khi tiêm liều tăng cường lần 

1 (liều nhắc lại lần 1) thì trì hoãn tiêm 3 tháng sau khi mắc. 

3. Phạm vi triển khai: toàn tỉnh 

4. Hình thức triển khai 

Tổ chức tiêm chủng chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng có điều kiện ở tất 

cả các tuyến (tại các điểm tiêm chủng cố định và và tiêm chủng lưu động). 

V. Nội dung 

1. Lập danh sách đối tượng 

- Đơn vị thực hiện: các cơ sở thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 

(TTYT huyện/ thị xã/ thành phố, Trạm Y tế xã, các bệnh viện), Ban Quản lý khu 

kinh tế, Sở Công thương. 

- Thời gian thực hiện: cơ bản hoàn thành trước ngày 31/5/2022 và tiếp tục 

cập nhật số đối tượng mới trong thời gian tiếp theo. 

- Nội dung: lập danh sách các đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã tiêm liều tăng 

cường lần 1 (nhắc lần 1) theo trình tự thời gian tiêm và theo từng nhóm: 

+ Nhóm đối tượng từ 50 tuổi trở lên. 

+ Nhóm đối tượng có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa đến nặng.  

+ Người thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19:  
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 Cán bộ y tế.  

 Cán bộ tuyến đầu.  

 Công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp, khu kinh tế,...  

2. Chọn đối tượng tiêm cho từng đợt tiêm 

Tùy theo số vắc xin được phân bổ ở mỗi đợt, TTYT tham mưu cho UBND 

huyện chọn nhóm và số đối tượng từ các danh sách đã lập sẵn; Bệnh viện tự 

chọn nhóm và số đối tượng từ các danh sách đã lập sẵn đồng thời trình Sở Y tế 

thông qua kế hoạch từng đợt tiêm.   

3. Vắc xin, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác tiêm chủng 

3.1. Vắc xin: Nhận từ Bộ Y tế theo từng đợt phân bổ; vắc xin đủ điều kiện 

được cung ứng từ các nguồn khác nhau: nguồn viện trợ của COVAX Facility, các 

quốc gia; hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và mua, từ các nhà sản xuất khác nhau;  

- Loại vắc xin sử dụng: theo hướng dẫn của Bộ Y tế trong việc tiêm liều 

tăng cường lần 2 (liều nhắc lại lần 2). Cụ thể: Vắc xin mRNA (vắc xin do hãng 

Pfizer hoặc Moderna sản xuất); Vắc xin do AstraZeneca sản xuất; Vắc xin cùng 

loại với mũi 3 (mũi nhắc lần 1). 

- Liều lượng vắc xin: theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đã được 

Bộ Y tế cho phép, bằng liều lượng với mũi tăng cường lần 1 (liều nhắc lần 1). 

- 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. 

- Sử dụng hệ thống dây chuyền lạnh của địa phương.  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Quân khu nhận vắc xin theo 

tiến độ phân bổ của Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương. 

3.2. Bơm kim tiêm, hộp an toàn 

- Nhận từ Bộ Y tế. 

- Trường hợp bơm kim tiêm và hộp an toàn không được cấp đầy đủ và kịp 

thời, TTYT huyện/thị/thành phố và các cơ sở thực hiện tiêm chủng chủ động mua. 

- Riêng hộp an toàn trong thời gian chờ mua hoặc được cấp, địa phương có 

thể tự làm hộp an toàn theo hướng dẫn của WHO (Viện Pasteur tập huấn kỹ thuật). 

- Dự trù số vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn: 
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Số đối tượng đề 

xuất tiêm 
Vắc xin (Liều) 

Bơm kim tiêm 

1ml (cây) 

Bơm kim tiêm 

3ml/5ml (cây) 

Hộp an toàn 

(cái) 

105.646 116.211 116.211 21.305 1.375 

3.3. Biểu mẫu phục vụ công tác tiêm chủng 

- TTYT huyện/thị/thành phố và các bệnh viện ngoài công lập thực hiện 

tiêm chủng chủ động in biểu mẫu. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh in biểu mẫu cho điểm tiêm của Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật và các bệnh viện: ĐKTT An Giang, Sản nhi, ĐKKV 

tỉnh, Tim mạch, Mắt-TMH-RHM. 

4. Tổ chức tiêm chủng 

4.1. Tăng cường năng lực hệ thống tiêm chủng 

- Huy động toàn bộ cơ sở tiêm chủng dịch vụ trên địa bàn và lực lượng 

nhân viên y tế, kể cả quân y đã được tham dự lớp tập huấn an toàn tiêm chủng 

vắc xin COVID phối hợp thực hiện tiêm chủng. 

- TTYT huyện/ thị xã/ thành phố tham mưu UBND huyện/ thị xã/ thành 

phố huy động lực lượng ngoài y tế thực hiện công tác nhập liệu, phân luồng,… 

cho điểm tiêm.  

- Trường hợp địa phương cần tăng cường nhân lực từ bên ngoài cho các đội 

tiêm thì địa phương gửi công văn trình Sở Y tế để được huy động hỗ trợ. 

- Năng lực tiêm/ngày: toàn tỉnh có thể tiêm cho khoảng 120.000 đối tượng 

trong 1 ngày.  

4.2. Tổ chức buổi tiêm chủng 

- Sử dụng hệ thống tiêm chủng mở rộng sẵn có, các cơ sở tiêm chủng dịch 

vụ của nhà nước, tư nhân và các cơ sở khác đủ điều kiện tiêm chủng. 

- Bố trí các điểm tiêm chủng lưu động tại các nhà máy, khu công nghiệp, 

khu dân cư để tiêm cho nhiều đối tượng cùng thời điểm. 

- Cơ sở tiêm chủng bố trí tiêm theo khung giờ, chia thành nhiều bàn, điểm 

tiêm chủng bảo đảm công tác phòng chống dịch; sử dụng tối đa công nghệ thông 

tin trong tiêm chủng, bố trí cán bộ hỗ trợ sử dụng công nghệ thông tin trong việc 

triển khai tiêm chủng. 

- Các cơ sở điều trị tổ chức tiêm cho các đối tượng cần được theo dõi đặc 

biệt khi tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Sử dụng 02 xe tiêm chủng lưu động đối với các địa phương có nhu cầu. 
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4.3. Đảm bảo an toàn 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. 

- Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch tại các điểm tiêm chủng. 

5. Truyền thông:  

- Truyền thông vận động người dân ủng hộ công tác tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 theo tinh thần “Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 là 

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

dân đi tiêm chủng khi đến lượt.  

- Truyền thông hiệu quả của tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong việc giảm 

chuyển nặng và tử vong khi nhiễm 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. Quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau tiêm chủng 

- Thực hiện 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. 

- Hộp và lọ vắc xin sau khi sử dụng phải được hủy bỏ và ghi chép, báo cáo. 

7. 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/thị xã/ thành 

phố,…) tiến hành giám sát các hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh. 

8. Báo cáo kết quả tiêm chủng 

Báo cáo hàng ngày và kết thúc chiến dịch theo mẫu về tình hình tiếp nhận 

vắc xin, sử dụng vắc xin và kết quả tiêm chủng. 

VI. Kinh phí: Dự toán chi (Xem phụ lục1-3) 

Dự kiến: 1.063.000.000 đồng (Một tỷ không trăm sáu mươi ba triệu đồng),  

chi từ các nguồn kinh phí như: 

- Nguồn ngân sách tỉnh dự kiến khoảng 70.348.894 đồng, chi cho các hoạt 

động: công giám sát; vận chuyển vắc xin, bơm kim tiêm từ TP.HCM về tỉnh; bồi 

dưỡng công tiêm; in biểu mẫu; mua vật tư tiêm chủng phục vụ điểm tiêm tại 

Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Đa khoa 
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khu vực tỉnh, Bệnh viện Tim mạch, Bệnh viện Mắt-Tai mũi họng-Răng hàm 

mặt, TTKSBT tỉnh.  

- Nguồn ngân sách huyện dự kiến khoảng 992.651.106 đồng, chi cho các 

hoạt động: vận chuyển vắc xin; bơm kim tiêm từ tỉnh về huyện và xã; bồi dưỡng 

công tiêm; in biểu mẫu; mua sắm phục vụ các điểm tiêm, hủy bơm kim tiêm trên 

địa bàn huyện.  

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 liều tăng cường lần 2 (liều nhắc lần 2) trên địa bàn đảm bảo hiệu quả 

và an toàn, tuyệt đối không để lãng phí. 

- Chỉ đạo các đơn vị quân đội, công an, y tế, giao thông vận tải,…phối hợp 

trong việc triển khai chiến dịch tiêm chủng. 

2. Sở Y tế: 

- Xây dựng Kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 liều tăng cường lần 2 (liều 

nhắc lại lần 2) trên địa bàn tỉnh An Giang, trình Sở Tài chính thẩm định, báo cáo 

UBND tỉnh phê duyệt, đầu tư nguồn lực thực hiện. 

- Huy động các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tham gia triển khai chiến dịch. 

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

tiêm chủng. 

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

- Phối hợp các sở, ban, ngành cấp tỉnh phối hợp triển khai kế hoạch. 

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. 

- 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 Công thương, Ban Quản lý Khu kinh tế và các sở, ban, ngành có liên 

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

tỉnh, TTYT huyện/thị xã/thành phố, Trạm Y tế xã/phường/thị trấn tổ chức triển 

khai tiêm cho các đối tượng thuộc đơn vị mình quản lý. 

5. Công an, Quân đội: 

- Chịu trách nhiệm tổ chức tiêm cho các đối tượng thuộc đơn vị mình. 
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- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh (trường hợp cần thiết) sẽ phối hợp với Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh, cấp phát vắc xin cho TTYT huyện/thị xã/thành phố và 

các điểm tiêm chủng theo kế hoạch của địa phương.  

- Hỗ trợ tiêm chủng cho các địa phương (trong trường hợp cần thiết). 

- 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 và báo cáo kết quả thực hiện tiêm 

phòng COVID-19 về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

6. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 

- Tham mưu Sở Y tế xây dựng Kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 liều tăng 

cường lần 2 (liều nhắc lại lần 2) trên địa bàn tỉnh. 

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

- Tiêm vắc xin cho các đối tượng thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

và đối tượng thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh (khi có yêu cầu). 

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

phòng COVID-19, báo cáo về tuyến trên. 

- Tập huấn chuyên môn về tiêm chủng cho các cơ sở, đơn vị tiêm chủng.  

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

COVID-19 liều tăng cường lần 2 (liều nhắc lại lần 2). 

7. Bệnh viện tuyến tỉnh, khu vực: 

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

chủng, đặc biệt là các xã thuộc các 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 đồng 

thời 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; Tiêm 

phòng COVID-19 cho các đối tượng 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. 

- Tiêm vắc xin cho các đối tượng thuộc bệnh viện 

- Báo cáo kết quả tiêm và 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 của Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế (nếu có) về 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 
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8. Trung tâm Y tế huyện/thị xã/ thành phố: 

- Xây dựng Kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 liều tăng cường lần 2 (liều 

nhắc lại lần 2) trên địa bàn, trình UBND huyện/ thị xã/ thành phố phê duyệt. 

- Tiếp nhận, bảo quản và phân phối vắc xin cho các điểm tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 trên địa bàn. 

- Tập huấn tiêm vắc xin COVID-19 cho các điểm tiêm vắc xin phòng 

COVID trên địa bàn. 

- Tiêm vắc xin cho nhân viên của đơn vị và hỗ trợ tiêm vắc xin cho các đối 

tượng thuộc một số ban, ngành, lực lượng bộ đội biên phòng trên địa bàn huyện 

hoặc huyện khác trong trường hợp các điểm tiêm chủng khác bị quá tải. 

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

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

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

biệt là các xã ở các 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 đồng thời 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. 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 đối tượng 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. 

- Báo cáo kết quả tiêm và 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 (nếu có) về 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

9. Trạm Y tế xã/ phường/ thị trấn: 

- Xây dựng Kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 liều tăng cường lần 2 (liều 

nhắc lại lần 2) trên địa bàn, trình UBND xã/ phường/ thị trấn 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 về Trung tâm Y tế 

huyện/ thị xã/ thành phố. 



10 

 

- 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 (nếu có) về Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh. 

10. Các bệnh viện tư nhân trên địa bàn tỉnh: 

- Các cơ sở đã đạt chuẩn về tiêm ngừa rà soát trang thiết bị bảo quản vắc 

xin, cơ sở vật chất, nhân sự và chịu trách nhiệm tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 an toàn cho các đối tượng nhân viên của bệnh viện, đồng thời 

tổ chức các đội cấp cứu tại đơn vị, hỗ trợ cho các điểm tiêm chủng khác khi có 

yêu cầu. 

- Tiêm phòng COVID-19 cho các đối tượng thuộc nhóm cần thận trọng 

tiêm chủng, cần được tiêm chủng tại bệnh viện theo chỉ đạo của Sở Y tế, đồng 

thời báo cáo kết quả thực hiện tiêm phòng COVID-19 về Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn.  

- Báo cáo kết quả tiêm và 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 (nếu có) về 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm liều tăng cường lần 2 (nhắc lại lần 2) 

vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang./. 

 

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

- Viện Pasteur TP.HCM; 

- UBND tỉnh; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- UBND huyện, thị, TP; 

- Sở Tài chính; 

- Ban Quản lý khu kinh tế; 

- Sở Công thương; 

- 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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