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KẾ HOẠCH 

 Tổ chức chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi-Rubella cho trẻ sinh  

năm 2016-2020 vùng nguy cơ cao thành phố Cao Lãnh năm 2022 

 

 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ: 

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

về hoạt động tiêm chủng;  

- Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế ban hành 

quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2018/NĐ-CP; 

- Thông tư số 38/2017/TT-BYT ngày 17/10/2017 của Bộ Y tế ban hành 

danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh 

phẩm Y tế bắt buộc; 

- Quyết định số 4845/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 25/12/2012 ban hành 

“Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sởi, rubella”;  

- Kế hoạch số 84/KH-SYT ngày 09/8/2022 của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp về 

việc Tổ chức chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ sinh năm 

2016-2020 vùng nguy cơ cao tỉnh Đồng Tháp năm 2022. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh tổ chức chiến dịch tiêm bổ sung vắc 

xin Sởi - Rubella cho trẻ sinh năm 2016-2020 vùng nguy cơ cao thành phố Cao 

Lãnh năm 2022, cụ thể như sau: 

II. MỤC TIÊU: 

1. Mục tiêu chung: 

Trẻ sinh từ tháng 01/01/2016 đến 31/12/2020 trên toàn thành phố được 

tiêm bổ sung 01 mũi vắc xin Sởi – Rubella góp phần tăng tỷ lệ miễn dịch phòng 

bệnh Sởi, Rubella trong cộng đồng. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

- Đạt tỷ lệ 95% trẻ sinh từ 01/01/2016 đến 31/12/2020 trên toàn thành 

phố được tiêm bổ sung 01 mũi vắc xin Sởi- Rubella. 

- Đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về hoạt động tiêm chủng và 

các quy định của Bộ Y tế về tiêm chủng. 
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III.  THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI: 

1. Thời gian: Tháng 8 năm 2022. 

2. Đối tượng: 

Trẻ từ 01/01/2016 đến 31/12/2020 trên toàn thành phố sẽ được tiêm 01 

mũi vắc xin Sởi-Rubella không kể tiền sử được tiêm chủng vắc xin Sởi, hoặc 

vắc xin Sởi - Rubella (MR) hoặc vắc xin Sởi-Quai bị-Rubella (MMR) trước đó.   

Những trẻ đã tiêm vắc xin sởi, MR, MMR trong thời gian < 01 tháng 

trước khi triển khai tiêm bổ sung sẽ không thuộc diện đối tượng tiêm vắc xin 

trong chiến dịch này.  

Dự kiến số trẻ đối tượng sinh từ 01/01/2016 đến 31/12/2020 tại các xã, 

phường được triển khai chiến dịch là 7.221 trẻ. 

3. Phạm vi triển khai:   

15/15 xã, phường tại thành phố Cao Lãnh triển khai chiến dịch tiêm bổ 

sung vắc xin Sởi-Rubella. 

Bảng 2: Phạm vi và đối tượng dự kiến triển khai chiến dịch: 

TT Xã, phường 

Số trẻ sinh trong năm Tổng số 

đối 

tượng dự 

kiến 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Phường 1 
84 79 84 88 88 423 

2 Phường 2 
80 78 78 78 77 391 

3 Phường 3 
93 88 75 75 75 406 

4 Phường 4 
79 76 90 88 104 437 

5 Phường 6 
156 155 158 159 160 788 

6 Phường 11 
140 139 130 129 128 666 

7 Phường Mỹ Phú 
96 91 94 93 92 466 

8 Phường Hòa Thuận 
55 48 50 49 50 252 

9 Xã Mỹ Trà 
76 67 80 82 85 390 

10 Xã Hòa An 
130 136 131 135 145 677 

11 Xã Mỹ Tân 
139 145 138 135 139 696 

12 Xã Mỹ Ngãi 
26 14 13 11 8 72 
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IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH: 

1. Điều tra, lập danh sách đối tượng: 

Trước khi triển khai kế hoạch cần phải điều tra, lập danh sách các trẻ sinh 

từ 01/01/2016 đến 31/12/2020 tại xã, phường được lựa chọn trong kế hoạch. 

- Đối tượng cần điều tra: tất cả trẻ sinh từ 01/01/2016 đến 31/12/2020  

đang có mặt tại địa phương.  

- Thời gian thực hiện: tháng 8/2022. 

- Nguồn nhân lực: cán bộ chuyên trách TCMR tuyến xã, phường cộng 

tác viên, cán bộ dân số. Số cán bộ dự kiến: 3 cán bộ/1 TYT/ngày, điều tra trong 

3 ngày. 

- Phương thức điều tra: 

+ Điều tra trong trường học: Lập danh sách theo lớp đối với trẻ học mẫu 

giáo, nhà trẻ. Cần trao đổi với Ban giám hiệu các trường về kế hoạch phối hợp 

triển khai với trạm y tế, đề nghị nhà trường bố trí giáo viên, cán bộ y tế học 

đường (nếu có) thống kê, đăng ký đầy đủ học sinh trong độ tuổi theo lớp.  

+ Điều tra tại cộng đồng: Nhóm trẻ sinh từ 01/01/2016 đến 31/12/2020 tại 

cộng đồng không đi học theo tổ/ấp/ với sự hỗ trợ của cộng tác viên dân số. Danh 

sách bao gồm cả đối tượng vãng lai, lưu ý những trẻ chưa được quản lý tại vùng 

sâu, vùng xa, vùng giáp ranh và nơi có biến động dân cư.  

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý:  

Sau khi đã lập được danh sách trẻ, cần rà soát và nhập bổ sung dữ liệu đối 

với những trẻ nhập thiếu thông tin hoặc chưa có thông tin trên Hệ thống 

Quản lý thông tin tiêm chủng Quốc gia.  

Thông tin về việc đã tiêm các mũi tiêm vắc xin sởi, MR, MMR phải có giấy 

xác nhận hoặc đã cập nhật thông tin trên Hệ thống Quản lý thông tin tiêm 

chủng quốc gia (Hệ thống) hoặc trong danh sách tiêm chủng, sổ tiêm chủng 

lưu tại cơ sở y tế 

KHÔNG tiêm vắc xin MR cho những đối tượng đã được tiêm vắc xin sởi 

hoặc MR hoặc sởi - quai bị - rubella trong vòng 1 tháng trước ngày tiêm. 

2. Cung ứng vắc xin MR, bơm kim tiêm, hộp an toàn: 

13 Xã Tịnh Thới 
138 155 131 132 130 686 

14 Xã Tân Thuận Tây 
89 84 84 84 84 425 

15 Xã Tân Thuận Đông 
102 85 87 87 85 446 

Tổng 
1483 1440 1423 1425 1450 

7221 
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- Thời gian thực hiện:  

+ Dự trù vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn: Dựa trên số đối tượng cần 

tiêm điều tra được, tổng hợp từ các xã và gửi dự trù lên tuyến tỉnh trước ngày 

thực hiện chiến dịch 2 tuần. 

+ Cấp phát vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn: căn cứ vào thời gian 

triển khai cụ thể của mỗi đơn vị tuyến xã. 

- Nội dung thực hiện: 

+ Vắc xin Sởi –Rubella sử dụng trong kế hoạch là vắc xin do Trung tâm 

Nghiên cứu sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế (POLYVAC) sản xuất, đóng gói lọ 

10 liều, dạng đông khô kèm dung môi.    

+ Trung tâm Y tế thành phố phân phối vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an 

toàn cho đơn vị xã, phường. 

+ Cấp xã, phuờng: Nhận vắc xin, vật tư y tế từ tuyến thành phố, bảo 

quản và vận chuyển vắc xin tới các điểm tiêm trước buổi tiêm chủng. 

- Ước tính vắc xin và vật tư tiêm chủng: 

+ Số vắc xin MR (liều) = Số đối tượng x Tỷ lệ tiêm chủng dự kiến 

(95%) x Hệ số sử dụng vắc xin (1,2). 

+ Số BKT 0,5ml (cái) = Số đối tượng x Tỷ lệ tiêm chủng dự kiến x Hệ 

số sử dụng (1,1). 

+ Số BKT 5ml (cái) = (Số vắc xin/10) x Hệ số sử dụng (1,1). 

+ Số hộp an toàn (cái) = (tổng số BKT /100) x Hệ số sử dụng (1,1). 

Bảng 3. Dự kiến nhu cầu vắc xin MR kèm dung môi, vật tư tiêm chủng cho 

chiến dịch tiêm bổ sung cho trẻ sinh năm 2016-2020 vùng nguy cơ cao, năm 

2022. 

Địa phương 
Đối 

tượng 

Vắc xin 

MR (liều) 

Bơm kim tiêm 

tự khoá 0,5ml 

(cái) 

Bơm kim  

5ml (cái) 

Hộp an 

toàn 5 lít 

(cái) 

Phường 1 
423 490 443 54 6 

Phường 2 
391 450 409 50 5 

Phường 3 
406 470 425 52 6 

Phường 4 
437 500 457 55 6 

Phường 6 
788 900 824 99 10 

Phường 11 
666 760 696 84 9 
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Phường Mỹ Phú 
466 530 487 59 6 

Phường Hòa Thuận 
252 290 264 32 4 

Xã Mỹ Trà 
390 450 408 50 5 

Xã Hòa An 
677 770 708 85 9 

Xã Mỹ Tân 
696 800 728 88 9 

Xã Mỹ Ngãi 
72 90 76 10 1 

Xã Tịnh Thới 
686 790 717 87 9 

Xã Tân Thuận Tây 
425 490 445 54 6 

Xã Tân Thuận Đông 
446 510 467 56 6 

Tổng số 
7221 8290 7554 915 97 

+ Số vắc xin MR cần cho kế hoạch là 8.290 liều. 

+ Số bơm kim tiêm tự khoá 0,5 ml cần là 7.554 cái. 

+ Số bơm kim tiêm tự khoá 0,5 ml cần là 915 cái. 

+ Số hộp an toàn loại 5 lít cần cho kế hoạch là 97 cái. 

3. Tổ chức tiêm chủng:   

- Thời gian thực hiện: Tháng 8/2022 (Dự kiến: 30-31/8/2022) 

- Hình thức triển khai: Triển khai dưới hình thức chiến dịch, tùy theo 

điều kiện, kế hoạch của từng địa phương mà lựa chọn hình thức phù hợp. Có thể 

triển khai tiêm chủng vắc xin Sởi –Rubella tại Trạm Y tế, tại trường mẫu giáo, 

mầm non, nhà trẻ… hoặc các điểm tiêm ngoài Trạm  đối với những trẻ vùng sâu, 

vùng xa, khó tiếp cận. Thực hiện tiêm vét cho những trẻ bị sót ngay cuối mỗi 

đợt hoặc trong tiêm chủng thường xuyên.  

- Huy động đối tượng đến buổi tiêm chủng: 

+ Trên cơ sở danh sách trẻ đã được điều tra, thực hiện viết giấy mời cho 

từng đối tượng gửi đến từng gia đình trước ngày chiến dịch bắt đầu từ 3 - 5 

ngày. Không nên phát giấy mời quá sớm vì cha mẹ trẻ có thể quên. 

+ Giấy mời ghi rõ ngày, giờ, địa điểm tiêm vắc xin. Phân chia khoảng thời 

gian cho trẻ tới điểm tiêm theo vùng địa lý (thôn, tổ dân phố...) để số trẻ không 

tập trung quá nhiều vào 1 giờ nhất định. 

+ Đối với các trẻ tiêm trong trường học gửi thông báo đến cho phụ huynh 

học sinh trước ngày chiến dịch bắt đầu từ 3 - 5 ngày. 

- Tổ chức buổi tiêm chủng:   
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+ Số buổi tiêm chủng tại mỗi điểm tiêm phụ thuộc vào số đối tượng trên 

địa bàn, không quá 100 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm.  

+ Tại xã có địa chỉ cụ thể cho từng điểm tiêm, địa bàn dân cư, số lượng đối 

tượng sẽ bao phủ ở từng điểm tiêm chủng phụ trách. Phân công nhân lực tại 

điểm tiêm và phương án hỗ trợ của tuyến trên. 

+ Tổ chức buổi tiêm chủng theo đúng quy định tại Nghị định số 

104/2016/NĐCP ngày 1/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số 34/2018/TT-

BYT, ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý sử dụng vắc xin 

trong tiêm chủng. 

+ Rà soát và tiêm vét những trẻ thuộc diện đối tượng đã được đăng ký 

hoặc chưa được đăng ký có mặt tại địa bàn ở thời điểm triển khai cần được tiêm 

vét. Tiêm vét là hoạt động bắt buộc cần được dự kiến trong kế hoạch.  

+ Để hạn chế số trẻ bị bỏ sót cần thực hiện các nội dung sau:  

  Trong buổi tiêm: Phối hợp với các cộng tác viên cơ sở để thông báo và 

vận động cha mẹ đưa trẻ đến tiêm chủng. Bổ sung thêm vào danh sách các trẻ 

vãng lai và thống kê riêng theo mẫu ghi chép và báo cáo.  

  Vào cuối mỗi buổi tiêm: đánh dấu và xác định các trẻ chưa tiêm trong 

danh sách đã đăng ký ban đầu cũng như trẻ vãng lai mới phát hiện. Kịp thời 

thông báo trên loa truyền thanh hoặc tìm cách thông báo cho gia đình những trẻ 

chưa được tiêm để đưa trẻ đến.   

  Cuối đợt: Tổng hợp số lượng trẻ chưa tiêm cần được tiêm vét để bố trí 

đội tiêm, xác định thời gian và hậu cần vật tư cho tiêm vét. Phân công cán bộ 

liên hệ với các hộ gia đình thông báo lại địa điểm và thời gian tiêm vét và huy 

động trẻ đối tượng ra tiêm.  Có thể tiến hành nhiều lần tiêm vét và chú trọng 

cho nhóm đối tượng khó tiếp cận để đạt tỷ lệ tiêm chủng chiến dịch 95%. Đối 

với các trường hợp tạm hoãn: cần có kế hoạch tiêm vét vào ngày tiêm chủng 

thường xuyên trong tháng.  

4. Kế hoạch đảm bảo an toàn tiêm chủng, xử trí phản ứng sau tiêm 

chủng: 

- Phòng chống sốc: trang bị, nhân lực tại chỗ, sự hỗ trợ, tham gia công tác 

phòng chống sốc của hệ điều trị. 

 (Phối hợp với khoa Khám bệnh tổ chức trực cấp cứu tiêm chủng, có 

bảng phân công đội cấp cứu lưu động hỗ trợ cho từng xã, phường).  

- Giám sát, báo cáo phản ứng sau tiêm: Trong thời gian chiến dịch việc 

thực hiện báo cáo nhanh các trường hợp phản ứng nặng, cụm phản ứng sau tiêm 

chủng. 

5. Truyền thông: 

- Thời gian triển khai: Tháng 8/2022 (Trước và trong thực hiện chiến 

dịch). 
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- Nội dung thực hiện: 

+ Tuyến thành phố: Thực hiện truyền thông trên các phương tiện truyền 

thông đại chúng như Đài phát thanh, truyền hình, Đài truyền thanh, báo chí…để 

người dân biết sự cần thiết tiêm chủng vắc xin Sởi –Rubella phòng bệnh và chủ 

động đưa con em đi tiêm chủng  

+ Tuyến xã, phường: Thông báo hàng ngày trên loa, đài về đối tượng, thời 

gian, địa điểm tổ chức buổi tiêm chủng.  

+ Các trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ: Trạm Y tế xã, phường phối hợp 

với nhà trường thực hiện truyền thông trực tiếp cho các bậc phụ huynh và học 

sinh về sự cần thiết tiêm chủng vắc xin MR, gửi giấy mời cho phụ huynh học 

sinh thông báo thời gian, địa điểm tiêm chủng.   

6. Giám sát và báo cáo: 

-  Trung tâm Y tế thành phố chủ động cử các đoàn kiểm tra, giám sát 

(khoa KSBT và HIV/AIDS) hoạt động trước, trong và sau khi triển khai chiến 

dịch. 

- Cán bộ giám sát có trách nhiệm theo dõi giám sát và hỗ trợ cơ sở tiêm 

chủng thực hiện đúng các quy định của Bộ Y tế, đảm bảo chất lượng và an toàn 

tiêm chủng.  

- Thực hiện báo cáo nhanh kết quả tiêm vắc xin hàng ngày trong thời gian 

tổ chức chiến dịch (biểu mẫu báo cáo theo phụ lục II) và báo cáo tổng hợp trong 

vòng 7 ngày sau khi kết thúc (biểu mẫu báo cáo theo phụ lục III). 

LƯU Ý: không đưa vào báo cáo chiến dịch đối với những trường hợp 

thuộc diện tiêm chủng thường xuyên vào thời gian triển khai chiến dịch để tránh 

trùng lặp đối tượng, kết quả tiêm chủng.  

7. Kinh phí thực hiện:  

- Kinh phí do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tỉnh cấp dự kiến: 13.789.000 

đồng (Mười ba triệu, bảy trăm tám mươi chín ngàn đồng) xem chi tiết tại phụ 

lục I. Nguồn kinh phí sử dụng từ kinh phí hoạt động phòng, chống dịch năm 

2022. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Trung tâm Y tế thành phố: 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tiêm bổ sung 

vắc xin Sởi-Rubella cho đối tượng theo quy định trên địa bàn quản lý được 

thuận lợi và an toàn đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra. 

- Truyền thông đến người dân biết được hiểu được việc tiêm vắc xin Sởi –

Rubella và lợi ích mang lại. Cũng như thời gian, địa điểm tiêm ngừa bằng 

phương tiện truyền thông đại chúng. 
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- Tiếp nhận vắc xin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh, bảo quản vận 

chuyển, phân phối vắc xin cho tuyến xã, phường và đảm bảo việc cung cấp vắc 

xin theo đúng quy định. 

- Tổ chức tập huấn hướng dẫn nhân viên y tế, nhân viên tổ tiêm chủng các 

quy định, quy trình về an toàn tiêm chủng theo đúng quy định của Nghị định 

104/2016/NĐ-CP và Thông tư số 34/2018/TT-BYT. 

- Phối hợp Phòng Y tế tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát hỗ trợ các điểm 

tiêm chủng đảm bảo các điểm tiêm chủng thực hiện đúng theo quy định. 

- Chỉ đạo các Trạm Y tế tổ chức buổi tiêm chủng đảm bảo chất lượng và 

an toàn theo các quy định tại Thông tư số 34/2018/TT-BYT. 

- Thành lập đội cấp cứu lưu động hỗ trợ ứng cứu kịp thời các trường hợp 

phản ứng nặng tại các điểm tiêm chủng. 

- Tổng hợp số liệu và báo cáo kết quả ngay sau khi kết thúc đợt tiêm 

chủng về trung tâm Kiểm soát bệnh tật theo quy định. 

2. Trạm Y tế xã, phường:  

- Rà soát, điều tra đối tượng trên địa bàn đầy đủ. Đảm bảo tất cả đối tượng 

trong khoảng tuổi được tiêm chủng đều được điều tra và nằm trong kế hoạch 

tiêm tiêm bổ sung vắc xin Sởi-Rubella năm 2022 của trạm y tế xã, phường. 

- Truyền thông đến người dân biết được hiểu được việc tiêm vắc xin Sởi –

Rubella và lợi ích mang lại. Cũng như thời gian, địa điểm tiêm ngừa bằng 

phương tiện truyền thông đại chúng. 

- Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin Sởi –Rubella cho 

đối tượng theo quy định trên địa bàn quản lý được thuận lợi và an toàn toàn đảm 

bảo đạt chỉ tiêu đề ra 

- Tiếp nhận vắc xin từ Trung tâm Y tế, bảo quản vận chuyển, đảm bảo vắc 

xin đầy đủ trước thời điểm triển khai buổi tiêm chủng. 

- Nhân viên y tế cán bộ, nhân viên tổ tiêm chủng thực hiện các quy định, 

quy trình về an toàn tiêm chủng theo đúng quy định của Nghị định 

104/2016/NĐ-CP và Thông tư số 34/2018/TT-BYT. 

- Tổng hợp số liệu và báo cáo nhanh và báo cáo kết quả ngay sau khi kết 

thúc đợt tiêm chủng về Trung tâm Y tế theo quy định. 

VI. PHỐI HỢP THỰC HIỆN: 

1. Phòng Y tế thành phố:  

Đề nghị Phòng Y tế tham mưu UBND thành phố: 

- Phê duyệt Kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức 
thực hiện chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi-Rubella, đảm bảo nguồn lực cho 
việc triển khai công tác điều tra đối tượng, truyền thông. 
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- Huy động sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể và người dân thực 

hiện có hiệu quả các hoạt động của kế hoạch đặt biệt là điều tra đối tượng cần 

tiêm bổ sung ngoài cộng đồng. Phối hợp kiểm tra, giám sát hỗ trợ các đơn vị 

triển khai các đợt tiêm chủng trên địa bàn quản lý. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

Đề nghị Phòng Giáo dục và đào tạo chỉ đạo các điểm trường: 

- Phối hợp cùng với Trạm Y tế điều tra, lập danh sách đối tượng trong 

trường học, phối hợp trong các buổi triển khai tiêm bổ sung vắc xin MR theo 

đúng quy trình quy định của Bộ Y tế. 

- Tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của hoạt động tiêm bổ sung vắc xin Sởi- 

Rubella cho đội ngũ cán bộ, giáo viên để vận động cha mẹ trẻ tham gia tiêm vắc 
xin, tránh bỏ sót đối tượng. 

- Phối hợp kiểm tra, giám sát trước, trong và sau thực hiện Kế hoạch. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi-Rubella 

cho trẻ sinh năm 2016-2020 vùng nguy cơ cao thành phố Cao Lãnh năm 2022. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đề nghị các đơn vị có liên quan triển khai 

thực hiện tốt các hoạt động và báo cáo kết quả thực hiện đúng theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Trung tâm KSBT tỉnh ĐT (báo cáo); 

- Phòng Y tế; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- 15 TYT  xã, phường (thực hiện); 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KSBT và HIV/AIDS./. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trương Quốc Dũng 
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Phụ lục I: 

KINH PHÍ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA KẾ HOẠCH  

(NGUỒN KINH PHÍ CDC) 

(Kèm theo Kế hoạch số:       /KH-TTYT ngày      tháng 8 năm 2022) 

 

TT Nội dung hỗ trợ Phương pháp tính 
Kinh phí 

(đ) 

A. Hội nghị, tập huấn   900.000  

1 Báo cáo viên 300.000 đ/ buổi  300.000 

2 Nước uống 20.000 đồng/người/buổi x 1 buổi x 30 người 600.000  

B. Kinh phí điều tra đối tượng 12.600.000 

1 Công điều tra 3 người x 2 ngày x 15 xã, phường x 140.000 đồng 12.600.000  

C. Vận chuyển vắc xin   289.000  

1 Tuyến Thành Phố Đối với xe vận chuyển vắc xin: 2 lít x 30.500 đồng/lít      61.000 

2 Tuyến xã 114 km x 2.000 đồng/km 228.000  

F. Kinh phí công tiêm  

1 Công tiêm 7221 trẻ x 2.000 đồng 

 Chờ ý kiến 

của HĐND 

sẽ bổ sung 

kinh phí sau 

TỔNG KINH PHÍ 13.789.000 

(Bằng chữ: Mười ba triệu, bảy trăm tám mươi chín ngàn đồng).  
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Phụ lục II: 

BÁO CÁO  

Nhanh kết quả tiêm chiến dịch tiêm vắc xin sởi - Rubella cho trẻ từ 1-5 tuổi năm 2022 

  

Tỉnh: ……………...........  

        Huyên: …………………..  

        Xã:……………………….  

        
    

 

       

TT Đơn vị 

Số đối 

tượng trẻ 1-

5 tuổi 

Số được 

tiêm vắc 

xin MR 

Số 

chống 

chỉ 

định 

Tỷ lệ 

% 

Phản ứng thông thường sau tiêm chủng 
Tai biến 

nặng sau 

tiêm chủng 
Số trường 

hợp* 
Sốt ≤39° 

Sốt 

>39° 

Phản ứng 

tại chỗ 

tiêm 

Phản ứng 

khác 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

* trường hợp có thể có >1 triệu chứng  
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Phụ lục III: 
 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH  

TIÊM VẮC XIN SỞI-RUBELLA CHO TRẺ 1 – 5 TUỔI NĂM 2022 
 

TỈNH/TP:  QUẬN/HUYỆN  XÃ/ PHƯỜNG  

      ĐỢT:….......…………….Từ ngày....... /...../............ đến ngày....... /...../............ 

 

I. KẾT QUẢ 

ĐƠN VỊ 
NHÓM ĐỐI 

TƯỢNG 

SỐ ĐỐI 

TƯỢNG 

SỐ ĐÃ 

TIÊM 
TỶ LỆ (%) 

VÃNG 

LAI 

 
     

 
     

 
     

CỘNG      

I.  

Số đối tượng đã tiêm vắc xin sởi hoặc sởi-rubella hoặc sởi-quai bị-rubella trong vòng 1 tháng 

trước đợt tiêm này: ............... trẻ 
 

Tiêm chủng chiến dịch vùng nguy cơ cao: 

Số thôn/ấp/bản/tổ vùng khó khăn: ........................... 

Nhóm đối tượng khó tiếp cận:......................................................................................................... 

Số đối tượng vùng khó tiếp cận: ....................................Số tiêm được: ......................................... 

Số thôn bản có tỷ lệ tiêm chủng thấp: < 50%: ................, 50-80%: ..............., 80-<90%: ............. 

Lý do tỷ lệ tiêm chủng thấp:.......................................................................................................... 

............................................................................................................................................ 
II. PHẢN ỨNG  SAU TIÊM VẮC XIN SỞI-RUBELLA. CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ TẠM HOÃN 

1. Liệt kê những dấu hiệu thường gặp sau khi tiêm vắc xin 

sởi-rubella  
Số ca  

  

2. Số trường hợp phải chống chỉ định  

(Liệt kê những lý do phải chống chỉ định)  

Chống chỉ định (Liệt kê  lý do chống chỉ định)  

  

Tạm hoãn(Liệt kê  lý do tạm hoãn)  

  

  
 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban chỉ đạo 

1.1. Tổng số thành viên Ban chỉ đạo các cấp của địa phương: ...................................................... 

1.2.Thành phần các Ban, Ngành, Đoàn thể và tổng số người của từng Ban, Ngành, Đoàn thể:  
.............................................................................................................................................................................. 

       ...............................................................................................................................................................................  

1.3. Các văn bản đã ra (ở tuyến cao nhất tại địa phương) của Ủy Ban nhân dân và các Ban, 

Ngành, Đoàn thể về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng sởi: ............................................... 
................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... .......................... 

2. Tổ chức thực hiện 
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2.1 Thời gian tiến hành chiến dịch  

 Thời gian chung: Từ ngày ......... tháng...... năm 2022…. đến ngày.......tháng.... năm 2022 

 Những nơi phải thay đổi ngày thực hiện chiến dịch: 

Từ ngày.....tháng...... năm 2022. đến ngày......tháng...... năm 2022 

2.2 Lý do phải thay đổi thời gian thực hiện chiến dịch: 
................................................................................................................................................................................... 

2.3 Tổng số điểm tiêm chủng:..................................... 

Số điểm tiêm: Tại trạm y tế:………… Tại trường học:………… Khác:………….… 

2.4 Hậu cần 

2.4.1 Tổng số phương tiện đã sử dụng: Ô tô: .......... Xe lam: ......... Xe máy: .........  

Xe đạp: .......... Ghe, thuyền: .......... Ngựa: ......... 

2.4.2 Vắc xin, vật tư  

Vật tư, vắc xin 
Có sẵn/ 

Tồn 

Được cấp 

trong 

TCMR 

Tự mua 
Sử 

dụng* 
Hủy 

Tồn sau 

CD 

Vắc xin sởi-rubella (liều)       

Hộp an toàn (chiếc)       

BKT 0,5ml (cái)       

BKT 5ml (cái)       

Vật tư khác:       

*: Số liều vắc xin đã tiêm cho trẻ và số liều còn lại trong các lọ đã mở nhưng không sử dụng hết được 

tính vào số sử dụng.  
 

2.4.3 Kinh phí toàn bộ chiến dịch 
 

 

 Nguồn kinh phí Số kinh phí (triệu đồng) 
I. NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CẤP  
II. NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CẤP Tỉnh: 

 Huyện: 

 Xã: 

Các nguồn khác (ghi cụ thể)  

  

Các hình thức hỗ trợ khác (ghi cụ thể)  

  

Tổng cộng:  
 

 

2.4.4 Nhân lực trực tiếp tham gia chiến dịch      

Cán bộ y tế Lượt người  Người tình nguyện Lượt người 

Khối cơ quan quản lý   Giáo dục  

Khối bệnh viện   Hội chữ Thập đỏ  

Khối trường Y   Hội phụ nữ  

Khối Y học Dự phòng   Mặt trận Tổ quốc  

Quân Y, Y tế ngành khác   Đoàn Thanh niên  

 Các Ban, Ngành, đoàn thể khác  

Tổng số   Tổng số  
 

2.4.5 Tuyên truyền toàn bộ chiến dịch 
 

Tổng số lượt tuyên truyền trên báo, đài địa phương  

Số buổi phát thanh trên loa truyền thanh xã/phường  

Tổng số lớp huấn luyện về chiến dịch đã mở tại địa phương  

Tổng số người tham dự  
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Tên các tài liệu do địa phương phát hành  

Các hình thức tuyên truyền khác  
 

2.4.6  Giám sát, theo dõi 

Số lượt giám sát:   Số cán bộ giám sát:                   Số điểm được giám sát:  

Những vấn đề ảnh hưởng tới chiến dịch:  
.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................  

Những vấn đề khác cần ghi nhận: 
................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. .................................... 

Nhận xét của ban chỉ đạo chiến dịch địa phương: 
........................................................................................................................................................................... ....... 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

  Người tổng hợp 
            (Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày ...........tháng ........năm 2022 

        Thủ trưởng cơ quan 

          (Ký tên, đóng dấu) 
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