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KẾ HOẠCH 

Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại (mũi 3) 

cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi thành phố Cao Lãnh năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 65/KH-SYT ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Sở Y tế 

Đồng Tháp về việc triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều 

nhắc lại (mũi 3) cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi tỉnh Đồng Tháp năm 2022.  

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh xây dựng Kế hoạch triển khai chiến 

dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ từ 12 tuổi đến 

dưới 18 tuổi năm 2022, với các nội dung sau:  

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

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

chủng đủ liều cơ bản. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Hoàn thành việc tiêm mũi nhắc lại cho trẻ đủ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi 

theo quy định của Bộ Y tế. 

- Tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng đạt số lượng 

liều được phân bổ và tránh lãng phí. 

- Bảo đảm tuân thủ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và an toàn 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

II. NGUYÊN TẮC, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI 

TRIỂN KHAI 

1. Nguyên tắc 

- Loại vắc xin sử dụng: vắc xin đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho 

lứa tuổi này, theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và của Bộ Y tế. Vắc xin 

được sử dụng tiêm liều nhắc cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi là vắc xin của hãng 

Pfizer sản xuất. 

- Đảm bảo tiêm hết số lượng vắc xin trước khi hết hạn sử dụng tránh 

để lãng phí. 
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- Huy động tối đa các lực lượng khác tham gia vào chiến dịch tiêm chủng 

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 

Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ... hỗ trợ triển khai tiêm chủng.  

- Đảm bảo tối đa an toàn phòng chống dịch COVID-19 và an toàn tiêm chủng. 

- Có sự đồng thuận/đồng ý của gia đình, người giám hộ cho trẻ từ 12 

đến dưới 18 tuổi tham gia tiêm chủng. 

2. Thời gian triển khai thực hiện: Từ tháng 6/2022. 

3. Đối tượng tiêm 

- Trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản.  

- Số đối tượng theo số liệu đăng ký của huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh 

là: 4.910 đối tượng. 

TT 
Đơn vị 

 
Trẻ 12 đến dưới 18(*) 

1 Phường 1 1243 

2 Phường 2 60 

3 Phường 3 50 

4 Phường 4 204 

5 Phường 6 600 

6 Phường 11 50 

7 Hòa An 50 

8 Hòa Thuận 400 

9 Mỹ Trà 250 

10 Mỹ Phú 600 

11 Mỹ Tân 300 

12 Mỹ Ngãi 24 

13 Tịnh Thới 55 

14 Tân Thuận Tây 724 

15 Tân Thuận Đông 300 

Tổng 4910 

(*) Theo số liệu đăng ký của các đơn vị. 
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4. Phạm vi triển khai: Trên quy mô toàn Thành phố. 

5. Hình thức triển khai 

- Tổ chức tiêm theo hình thức chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng cố định, 

điểm tiêm lưu động và trường học. 

- Đối với trẻ đi học: tiêm tại trường học hoặc điểm tiêm được cơ sở giáo 

dục lựa chọn phù hợp đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch bệnh. 

- Đối với trẻ không đi học: tiêm tại điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu 

động trên địa bàn. 

- Đối với trẻ có bệnh nền, trẻ đang điều trị nội trú tại các bệnh viện và các 

trường hợp vượt khả năng khác: Trung tâm Y tế thành phố lập danh sách trẻ từ 

12 đến dưới 18 tuổi để tiêm tại điểm tiêm bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh. 

6. Loại vắc xin sử dụng 

- Loại vắc xin: Vắc xin của hãng Pfizer đã được Bộ Y tế phê duyệt sử 

dụng cho lứa tuổi này. 

- Liều lượng: Liều 0,3ml 

- Khoảng cách: Ít nhất là 5 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản. 

- Người đã mắc COVID-19 trì hoãn 3 tháng sau khi mắc COVID-19 và 

đảm bảo khoảng cách với mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 5 tháng. 

III. HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI 

1. Truyền thông về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

- Triển khai các hoạt động truyền thông về chiến dịch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi nhằm nâng cao 

nhận thức trong nhân dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh; Huy động các lực 

lượng xã hội tham gia ủng hộ tiêm chủng và vận động các bậc phụ huynh đưa trẻ 

tham gia tiêm chủng đúng lịch, đúng liều, loại vắc xin theo quy định của Bộ Y tế. 

- Trung tâm Y tế phối hợp Phòng Văn hóa thông tin và Truyền thanh 

thành phố để tuyên truyền người dân về đối tượng tiêm, loại vắc xin phòng 

COVID-19, lợi ích của vắc xin, lịch tiêm, tính an toàn của vắc xin và những tác 

dụng không mong muốn có thể xảy ra sau tiêm để người dân hiểu rõ, hiểu đúng 

tránh hoang mang và hưởng ứng kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi. 

- Thời gian thực hiện: Trước, trong và sau khi tiêm. 

2. Tiếp nhận, cung ứng vắc xin, bơm kim tiêm và hộp an toàn 

2.1. Tiếp nhận, cung ứng vắc xin 
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- Trung tâm Y tế vận chuyển vắc xin từ kho tỉnh về kho thành phố để bảo 

quản và cấp phát cho các đơn vị trực thuộc. 

- Tuyến xã tiếp nhận vắc xin từ Trung tâm Y tế, bảo quản và vận chuyển 

vắc xin cho các điểm tiêm chủng. Vắc xin còn lại sau khi kết thúc buổi tiêm sẽ 

được chuyển về kho huyện hoặc bảo quản ngay tại Trạm Y tế xã có tủ lạnh bảo 

quản vắc xin. 

- Tuyến xã, phường: Nhận vắc xin từ tuyến thành phố, bảo quản vắc xin 

và vận chuyển cho các điểm tiêm trong buổi tiêm.  

2.2. Tiếp nhận và cung ứng bơm kim tiêm và hộp an toàn 

Bơm kim tiêm dùng cho tiêm vắc xin phòng COVID-19 sẽ được Trung 

tâm Y tế tuyến thành phố, cung cấp cho điểm tiêm chủng cùng lúc với vắc xin 

theo quy trình tiếp nhận, cấp phát vắc xin. 

3. Tổ chức tiêm chủng 

3.1. Hình thức tiêm 

- Tổ chức theo hình thức tiêm chiến dịch trong thời gian ngắn nhất. Sử 

dụng hệ thống tiêm chủng mở rộng sẵn có. 

- Huy động lực lượng công an (cấp mã định danh, hỗ trợ giữ khoảng cách, 

hạn chế tập trung đông người), các ban ngành, đoàn thể tại địa phương (hỗ trợ 

công tác tiếp đón, nhập liệu lên Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19. 

3.2. Nhân lực tiêm chủng 

- Các điểm tiêm chủng tổ chức huy động nhân lực đảm bảo nhân sự theo 

Nghị định số 104/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ. Huy động 

nguồn nhân lực đảm bảo giãn cách tại điểm tiêm, nhân lực tiếp đón và thực hiện 

nhập thông tin mũi tiêm đã thực hiện lên Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-

19 nhằm phục vụ việc ký số xác nhận “hộ chiếu vắc xin”. 

- Trạm Y tế xã, phường: tùy theo số lượng vắc xin được phân bổ tổ chức 

các điểm tiêm cố định, điểm tiêm lưu động. 

3.3. Tổ chức buổi tiêm 

- Tổ chức tiêm chủng thực hiện theo quy định tại mục III Hướng dẫn tổ 

chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định 

số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế để đảm bảo an toàn tiêm chủng 

và các biện pháp phòng chống lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2. 

- Cha mẹ, người giám hộ trẻ thực hiện ký phiếu đồng ý tiêm chủng (nếu 

đồng ý tiêm chủng cho trẻ). 

- Thực hiện khám sàng lọc trước tiêm theo hướng dẫn hiện hành của Bộ Y 
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tế và chỉ định loại vắc xin sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

- Hướng dẫn cách theo dõi, chăm sóc sau tiêm chủng theo hướng dẫn của 

Bộ Y tế.  

4. Đảm bảo an toàn tiêm chủng và xử lý bất lợi sau tiêm 

- Tổ chức đội cấp cứu tại điểm tiêm chủng; sẵn sàng đáp ứng khi có phản 

ứng bất lợi xảy ra sau tiêm chủng; tạm ngưng buổi tiêm chủng khi xảy ra phản 

ứng nặng sau tiêm vắc xin. Lưu ý: thành viên của đội cấp cứu không là thành 

viên tham gia buổi tiêm đó. Các bệnh viện tuyến tỉnh trên địa bàn thành phố, tổ 

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

01 đội cấp cứu lưu động. 

- Thực hiện xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin Covid-19 theo các 

hướng dẫn chuyên môn (Hướng dẫn xử trí cấp cứu phản vệ ban hành kèm theo 

Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Hướng 

dẫn chẩn đoán và điều trị hội chứng giảm tiểu cầu, huyết khối sau tiêm vắc xin 

Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1966/QĐ-BYT ngày 22/4/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế). 

- Triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Để 

tránh mất thời gian lấy thuốc ra khỏi tủ hoặc hộp thuốc vì diễn biến phản ứng 

phản vệ rất nhanh, yêu cầu mỗi bàn tiêm chủng trước khi tiêm vắc xin và tại khu 

vực theo dõi phản ứng sau tiêm chủng phải chuẩn bị sẵn 01 Bơm tiêm có chứa 

dung dịch Adrenalin 1mg/1ml (rút sẵn 1ml thuốc Adrenalin 1mg/1ml vào bơm 

tiêm gắn sẵn kim, đậy kín kim tiêm bằng nắp). Kết thúc buổi tiêm chủng nếu 

không sử dụng đến cần phải hủy bỏ bơm tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 

1mg/1ml. 

- Báo cáo hằng ngày: Tổng hợp báo cáo kết quả tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 và báo cáo phản ứng sau tiêm mỗi ngày cho đến khi gửi báo cáo 

tổng kết chiến dịch theo mẫu quy định. 

- Dữ liệu tiêm chủng cá nhân được cập nhật trên nền tảng quản lý tiêm 

chủng vắc xin COVID-19.  

5. Giám sát và xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng 

5.1. Giám sát định kỳ: Các đơn vị tổ chức tiêm chủng tiến hành theo dõi, 

giám sát phản ứng thông thường và tai biến nặng sau tiêm theo quy định tại 

Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư 

34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế. 

5.2. Giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng: Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật phối hợp với các đơn vị giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm 

chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Khi xảy ra trường hợp tai biến nặng sau tiêm 
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chủng lập tức xử trí ngay theo quy định Thông tư số 51/TT-BYT ngày 

29/12/2017, cùng lúc thông báo cho đội cấp cứu đã thành lập trước đó để khẩn 

trương xử trí phản ứng phản vệ sau tiêm. Tiến hành điều tra trong vòng 24 giờ 

theo Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11 /2018 của Bộ Y tế để nhận định, 

đánh giá, kết luận và thông báo kết quả điều tra.  

5.3. Đánh giá nguyên nhân xảy ra sự cố bất lợi sau tiêm: Hội đồng tư vấn 

chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc 

xin. Sau khi tổ thư ký thu thập thông tin để tiến hành đánh giá, hoạt động theo 

Thông tư số 24/2018/TT-BYT ngày 18/09/2018 và Thông tư số 05/2020/TT- 

BYT sửa đổi, cập nhật một số điều của Thông tư số 24/2018/TT-BYT ngày 

18/09/2018. 

6. Quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm chủng 

- Xử lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau buổi tiêm theo quy định tại 

Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế Quy định về quản 

lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế; Công văn số 102/MT-YT 

ngày 04/3/2021 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. 

- Điểm tiêm thu gom và xử lý bơm kim tiêm, rác thải y tế tại điểm tiêm 

theo quy định của Bộ Y tế. 

7. Giám sát và báo cáo hoạt động tiêm chủng 

- Giám sát trước triển khai: Công tác chuẩn bị tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 bao gồm xác định đối tượng tiêm, hoạt động lập kế hoạch tổ chức 

điểm tiêm, dự trù vắc xin, vật tư tiêm, phân công nhân lực và xử trí cấp cứu 

phản ứng sau tiêm chủng (nếu có). 

- Giám sát trong triển khai: Công tác tổ chức buổi tiêm chủng và đảm bảo 

an toàn tiêm chủng (khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm). 

- Giám sát sau triển khai: Đánh giá nhanh tỷ lệ tiêm, rà soát đối tượng 

tiêm, ghi chép, thống kê báo cáo. 

IV. KINH PHÍ 

Kinh phí thanh quyết toán đúng quy định hiện hành.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Y tế thành phố 

1.1. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

- Hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán kinh phí liên quan kịp tiến độ. 

- Phối hợp Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS chịu trách trách nhiệm 
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tham mưu, theo dõi, đôn đốc Trạm Y tế thực hiện tiêm chủng đạt tiến độ. 

- Phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông 

tin đại chúng về kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 

liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi. 

1.2. Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch gửi phòng Kế hoạch tài chính,  

- Khoa Dược-trang thiết bị-vật tư y tế chịu trách nhiệm tiếp nhận, vận 

chuyển, bảo quản vắc xin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh và phân phối 

vắc xin và vật tư tiêu hao kèm theo cho các điểm tiêm chủng.  

- Tập huấn, hướng dẫn cho Trạm Y tế về việc xây dựng kế hoạch, triển 

khai thực hiện, tổng hợp báo cáo.  

- Tổ chức tiếp nhận thông tin phản ứng phản vệ có thể xảy ra khi tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 và thực hiện báo cáo theo quy định. 

- Tổng hợp vào báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Y tế, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật Tỉnh theo đúng biểu mẫu và thời gian quy định.  

- Làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ thanh quyết toán kinh phí được giao theo 

đúng hướng dẫn của Phòng Kế hoạch - Tài chính. 

- Phối hợp các đơn vị kịp thời đảm bảo cơ sở, vật chất triển khai kế hoạch 

tiêm chủng tại các cơ sở y tế.  

- Tổ chức thực hiện ký số xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” cho các mũi tiêm 

đã được nhập liệu trên hệ thống nền tảng tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Giám sát hỗ trợ các điểm tiêm chủng tổ chức, triển khai đảm bảo đúng 

quy định và an toàn khi tiêm chủng.  

1.3. Khoa Khám bệnh 

- Thành lập đội cấp cứu sẵn sàng xử trí khi có trường hợp phản nặng sau 

tiêm (có quyết định, danh sách cán bộ, số điện thoại liên hệ) để các đơn vị liên 

hệ hỗ trợ khi cần. Trong trường có nhu cầu cần hội chẩn trực tuyến liên hệ số 

điện thoại: 0912.477.566 của Cục Quản lý khám, chữa bệnh-Bộ Y tế; và thông 

báo về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế.   

1.4. Trạm Y tế xã, phường 

+ Lập kế hoạch cụ thể tiêm vắc xin phù hợp với tình hình của địa phương. 

+ Chịu trách nhiệm tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin từ Trung tâm 

Y tế thành phố. Tổ chức, triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại địa phương. 

Tổng hợp thống kê báo cáo theo quy định.  
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+ Giám sát chủ động phản ứng sau tiêm theo quy định. Cung cấp thông 

tin số điện thoại cán bộ chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin tư vấn về tiêm vắc 

xin phòng Covid-19. 

2. Đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện 

Để triển khai thực hiện kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi thành phố Cao 

Lãnh năm 2022 đạt hiệu quả cao. Trung tâm Y tế kính đề nghị các phòng, ban, 

tổ chức chính trị xã hội và Ủy ban nhân dân các xã, phường phối hợp thực hiện 

các nội dung sau: 

2.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích 

của hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ, học sinh đến đội ngũ cán 

bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, vận động phụ huynh cho trẻ, học sinh tiêm vắc 

xin phòng COVID-19. Phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát trước, trong và sau 

khi triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ, học sinh tại 

trường học.  

- Theo dõi, rà soát trẻ, học sinh trong độ tuổi quy định theo lộ trình tiêm 

chủng của ngành Y tế. Đồng thời phối hợp ngành Y tế rà soát hiện trạng sử dụng 

của các trường học, đảm bảo đủ điều kiện để bố trí điểm tiêm phù hợp theo quy 

định; huy động giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục tham gia hỗ trợ công tác tổ 

chức tiêm chủng tại trường học.  

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc thống kê, lập danh sách đối tượng; 

lấy ý kiến đồng thuận của phụ huynh và thống kê theo từng đơn vị trường học 

tại mỗi xã, phường của thành phố; phổ biến đến phụ huynh, trẻ, học sinh được 

tiêm vắc xin về những nội dung cần thực hiện khi tiêm vắc xin phòng COVID-

19 theo quy định của Bộ Y tế. Phối hợp với ngành Y tế và chính quyền địa 

phương triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại (mũi 

3) cho trẻ. 

2.2. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 

- Phối hợp với ngành Y tế tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của hoạt động 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đến đội ngũ nhân viên, giáo viên các 

trường nghề, trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung 

tâm huấn luyện, năng khiếu vận động phụ huynh hoặc người giám hộ đồng ý 

cho người tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19.  

- Rà soát người trong độ tuổi quy định theo lộ trình tiêm chủng của ngành 

Y tế thuộc phòng quản lý.  
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- Hỗ trợ việc điều tra, lập danh sách, tổ chức tiêm chủng cho trẻ từ 12 đến 

dưới 18 tuổi trên địa bàn thành phố. Phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát trước, 

trong và sau khi triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ tại 

các cơ sở giáo dục đào tạo.  

- Phối hợp với ngành Y tế trong triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 

cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi. 

- Phổ biến đầy đủ đến các phụ huynh và người được tiêm trên địa bàn về 

những nội dung cần thực hiện khi đến tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo 

hướng dẫn của ngành Y tế. 

2.3. Phòng Văn hóa Thông tin và Truyền thông 

- Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền chiến dịch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi trong địa bàn 

thành phố. 

- Chủ trì theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ các hoạt động trên hệ thống thông tin 

tiêm chủng COVID-19 đối với hoạt động tiêm chủng theo kế hoạch này. 

2.4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố 

- Phối hợp, hỗ trợ các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp thực hiện công 

tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối 

với việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ từ 12 đến 

dưới 18 tuổi. 

- Phát huy vai trò các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện giám sát việc 

triển khai Kế hoạch này. 

2.5. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

- Chủ trì, chỉ đạo các cấp ngành có liên quan trên địa bàn phối hợp chặt 

chẽ với ngành Y tế, rà soát trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đủ điều kiện tiêm liều nhắc 

lại và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo quy định. 

- Huy động nhân lực của các đơn vị trực thuộc, trang thiết bị và phương 

tiện tham gia phục vụ công tác nhập liệu mũi tiêm lên nền tảng tiêm chủng vắc 

xin phòng COVID-19, hậu cần, an ninh, tổ chức chiến dịch theo hướng dẫn của 

ngành Y tế. 

- Chủ động quản lý, điều phối lịch tiêm dựa trên số lượng đối tượng được 

tiêm, địa điểm tiêm, đội tiêm, đội cấp cứu đã phân công cho địa phương và thực 

tế tình hình dịch bệnh. 

- Báo cáo hàng ngày kịp thời, đầy đủ kết quả thực hiện của địa phương và 

ngay khi kết thúc Chiến dịch về Uỷ ban nhân dân thành phố; 
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- Chỉ đạo việc thực hiện thông tin, tuyên truyền tới người dân về chiến dịch 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ từ 12 đến dưới 18 

tuổi bằng nhiều hình thức. Phổ biến đầy đủ đến các phụ huynh và trẻ được tiêm 

trên địa bàn về những nội dung cần thực hiện khi đến tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế. 

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

COVID-19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi thành phố Cao 

Lãnh năm 2022. Đề nghị các đơn vị khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
- UBND xã, phường (p/h) ; 

- Các phòng, ban, TCCT-XH (p/h); 

- Các đơn vị trực thuộc TTYT TPCL(p/h); 

- Các bệnh viện trên địa bàn TPCL (p/h); 

- Sở Y tế Đồng Tháp (b/c) ; 

- Trung tâm KSBT tỉnh (b/c) ; 

- UBND thành phố (b/c); 

- Ban GĐ TTYT TPCL; 

- Đăng Website TTYT; 

- Lưu: VT, Khoa KSBT và HIV/AIDS.N./. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Trần Anh Khương 
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