
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ  

THÀNH PHỐ CAO LÃNH 
_____________________ 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
________________________________________________________ 

 

Số:        /KH-TTYT TP. Cao Lãnh, ngày 21 tháng 4 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tiêm chủng mở rộng thành phố Cao Lãnh năm 2022 
_________________________ 

 

Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-SYT ngày 08/3/2022 của Sở Y tế Đồng Tháp 

về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, bệnh mới nổi, tái nổi và 

hoạt động kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp năm 2022. 

Nhằm thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2022, Trung 

tâm Y tế thành phố Cao Lãnh xây dựng kế hoạch hoạt động, cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH CHUNG: 

Dân số trung bình ước tính: 184.063, trong đó: 

- Số trẻ < 1 tuổi:   2.131 

- Số trẻ 18 tháng tiêm sởi mũi 2 và DPT:   2.279 

- Số trẻ tiêm VNNB được 2 mũi:   1.906 

- Số trẻ tiêm VNNB mũi 3:                                  1.754  

- Số phụ nữ có thai:   2.184 

Có 15 điểm tiêm chủng tại 15 Trạm Y tế xã, phường và 1 điểm tiêm 

chủng dịch vụ tại Trung tâm Y tế thành phố. Các điểm tiêm chủng tại Trạm Y tế 

thực hiện từ ngày 04 và 14 hàng tháng (2 đợt/tháng). 

Chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2021, đạt miễn dịch đầy đủ trên 

99% đã khống chế được các bệnh như: bạch hầu, ho gà, uốn ván sơ sinh, bệnh 

bại liệt; giảm mắc các bệnh truyền nhiễm trẻ em trong chương trình như: viêm 

gan siêu vi B, viêm não Nhật bản B trong cộng đồng… 

II. CHỈ TIÊU: 

- Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 vắc xin TCMR > 95% 

- Tỷ lệ tiêm viêm gan B sơ sinh <24 giờ ≥ 90%. 

- Tỷ lệ phụ nữ có thai được tiêm đủ mũi vắc xin uốn ván (UV2+) ≥ 90%; 

- Tỷ lệ được tiêm vắc xin phòng viêm não Nhật Bản ≥ 90%; 

- Tỷ lệ mắc Bạch hầu < 0,02/100.000 dân, 

- Tỷ lệ mắc Ho gà < 0,2/100.000 dân,  

- Tỷ lệ mắc Sởi: < 5/100.000 dân. 

- Tiếp tục duy trì thành quả thanh toán bệnh bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh. 
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III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 

1. Tuyến Thành phố: 

1.1. Công tác tiêm chủng mở rộng: 

- Rà soát số trẻ trên địa bàn, đăng ký chỉ tiêu tiêm chủng tránh để sót trẻ 

trên địa bàn.   

- Tổ chức đội cấp cứu trực vào những ngày tiêm chủng. 

- Quản lý dây chuyền lạnh, thực hiện cấp phát vắc xin đúng theo quy trình 

tiêm chủng. 

-  Quản lý và báo cáo trên phần mềm tiêm chủng. 

1.2. Bảo vệ thành quả thanh toán bại liệt: 

- Cập nhật thông tin từ tuyến Tỉnh, Bệnh viện và phản hồi ca bệnh cho 

tuyến xã, phường. 

- Phối hợp với tuyến Tỉnh, tuyến xã, phường điều tra di chứng sau 60 

ngày đối với các ca liệt mềm cấp được phát hiện đúng qui định. 

1.3. Duy trì thành quả loại trừ uốn ván sơ sinh: 

- Cập nhật các ca chết sơ sinh phát hiện ở Bệnh viện và tuyến xã, phường. 

- Điều tra những trường hợp uốn ván sơ sinh theo mẫu. 

1.4. Các hoạt động tiến tới mục tiêu loại trừ bệnh sởi: 

- Hàng tháng rà soát trẻ trên địa bàn: Những trẻ từ 9-12 tháng tuổi, 18-24 

tháng tuổi chưa tiêm sởi hoặc tiêm chưa đủ mũi sởi để thực hiện tiêm vét. 

- Duy trì tỷ lệ tiêm sởi mũi 1, sởi mũi 2 trên 95%. 

- Giám sát điều tra và lấy mẫu máu các trường hợp nghi sởi. 

1.5. Công tác giám sát bệnh truyền nhiễm: 

- Giám sát hàng tháng những ngày tiêm chủng ở xã, phường để theo dõi 

việc thực hiện dây chuyền lạnh, kỹ thuật tiêm ngừa, cách tổ chức thực hiện buổi 

tiêm chủng và tuyên truyền trong tiêm chủng tại Trạm Y tế. 

- Giám sát hàng quí: giữa sổ sách và phần mềm để theo dõi tiến độ, công 

tác báo cáo, hậu cần tiêm chủng tại Trạm Y tế, lồng ghép các đợt kiểm tra, kiểm 

tra thực tế trẻ tiêm chủng ở cộng đồng. 

- Giám sát điểm tiêm chủng dịch vụ về thực hiện qui định an toàn tiêm 

chủng. 

- Phối hợp với tuyến xã, phường giám sát các trường hợp SPB, LMC, 

VNNB, UVSS… 

1.6. Công tác báo cáo: 
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- Báo cáo nhanh trong vòng 24 giờ những phản ứng bất thường sau tiêm 

chủng về số điện thoại 0277.3851.514 và đồng thời kết hợp với tuyến xã, 

phường tiến hành điều tra ngay các trường hợp trên. 

- Theo dõi báo cáo vắc xin trên phần mềm ở tuyến xã, phường. 

- Báo cáo tiêm chủng mở rộng từ ngày 03 đến ngày 05 của tháng kế tiếp.   

- Đối chiếu báo cáo hàng tháng giữa cán bộ báo cáo bệnh truyền nhiễm và 

báo cáo bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng.  

- Báo cáo sau các đợt giám sát tháng và quí về công tác tiêm chủng. 

1.7. Công tác tập huấn: 

- Cử viên chức chưa có chứng nhận an toàn tiêm chủng và các viên chức 

tham gia tiêm chủng có giấy chứng nhận quá hạn 3 năm tham gia tập huấn khi 

tuyến Tỉnh mở lớp. 

- Mở lớp tập huấn tiêm chủng mở rộng cho nhân viên y tế đang tham gia 

công tác tiêm chủng. 

1.8. Công tác quản lý dây chuyền lạnh: 

Giám sát theo dõi các tủ lạnh đang hoạt động trong chương trình tiêm 

rộng của Trạm Y tế và Trung tâm Y tế báo cáo về Trung tâm Y tế Kiểm soát 

bệnh tật Tỉnh để có kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng. 

1.9. Truyền thông giáo dục sức khỏe: 

- Lập kế hoạch tuyên truyền về tiêm chủng mở rộng. 

- Thực hiện tuyên truyền tiêm chủng bằng các hình thức như: phát thanh 

thông báo ngày tiêm chủng, truyền thông trực tiếp trước, trong và sau tiêm 

chủng vào những ngày tiêm chủng hàng tháng ở Trạm Y tế. 

2. Tuyến xã, phường 

- Lập kế hoạch TCMR năm 2022. 

- Lập kế hoạch tiêm chủng hàng tháng trên phần mềm 

- Theo dõi mũi tiêm cập nhật trên phần mềm vào sổ quản lý. 

- Lọc đối tượng trùng trên phần mềm ít nhất 1 tuần/lần. 
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- Kết hợp với dịch vụ Viettel thực hiện nhắn tin lịch tiêm chủng cho phụ 

huynh trên phần mềm tiêm chủng. 

- Thực hiện tốt quy trình an toàn tiêm chủng. 

- Theo dõi và xử trí tốt các phản ứng sau tiêm chủng trong khả năng của 

mình. Báo cáo ngay những phản ứng bất thường (phản ứng nhẹ và nặng) sau 

tiêm chủng về Khoa KSBT và HIV/AIDS (số điện thoại 0277.3858.996). 

- Thực hiện nghiêm chỉnh đúng theo Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 

16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của 

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

về hoạt động tiêm chủng. 

- Thực hiện việc theo dõi nhiệt độ dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin hằng 

ngày (kể cả ngày lễ, ngày nghỉ) và ghi vào bảng theo dõi nhiệt độ tối thiểu 02 

lần/ngày vào buổi sáng bắt đầu ngày làm việc và buổi chiều trước khi kết thúc 

ngày làm việc.  

- Phối hợp với lực lượng cộng tác viên để phát thư mời tiêm chủng và rà 

soát trẻ chưa được tiêm chủng ở địa phương để thực hiện tiêm vét hàng tháng. 

- Kết hợp với cán bộ chuyên trách TCMR của Trung tâm Y tế điều tra các 

ca LMC, SPB,VNNB... 

- Thực hiện báo cáo vắc xin trên phần mềm, xuất báo cáo trên phần mềm 

tiêm chủng ngày 01 tây hàng tháng. 

- Báo cáo bệnh truyền nhiễm trong chương trình tiêm chủng mở rộng 

ngày 20 của tháng sau. 

- Báo cáo hàng tháng hạn chót ngày 25 tây hàng tháng. 

- Dự trù vắc xin hạn chót ngày 20 tây hàng tháng. 

- Quyết toán quý hạn chót ngày 05 tây của quý kế tiếp. 

V. HẬU CẦN VẮC-XIN: (Phụ lục II) 

VI. LỊCH HOẠT ĐỘNG: (Phụ lục III) 

VII. KINH PHÍ: 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp cấp. 

Trên đây là kế hoạch tiêm chủng mở rộng thành phố Cao Lãnh năm 2022.  
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Trung tâm Y tế Thành phố, yêu cầu các đơn vị có liên quan nghiêm túc 

thực hiện Kế hoạch này./. 

Nơi nhận: 
- TYT 15 xã, phường; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KSBT và HIV/AIDS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trương Quốc Dũng 
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Phụ lục I: 

CHỈ TIÊU 

Tiêm chủng mở rộng xã, phường năm 2022 

TT Tên đơn vị Dân số 

Số 

khóm, 

ấp 

Số trẻ 

< 1 

tuổi 

 

Số 

PNCT 

Số trẻ  tiêm vắc-xin VNNB Số trẻ 

18 tháng tiêm 

sởi mũi 2 và 

DPT 

Mũi 1 Mũi 2 Mũi 3 

1 Phường 1 11.891 5 130 151 150 150 110 173 

2 Phường 2 10.655 4 126 145 116 116 100 172 

3 Phường 3 11.152 5 125 117 118 118 110 135 

4 Phường 4 10.743 4 127 125 127 127 99 115 

5 Phường 6 17.771 6 195 179 150 150 150 210 

6 Phường 11 12.574 5 180 179 150 150 140 195 

7 Hòa An 16.568 6 193 177 151 151 142 190 

8 Hòa Thuận 7.635 5 100 107 115 115 115 127 

9 Mỹ Trà 8.929 3 135 140 130 130 101 136 

10 Mỹ Phú 11.363 5 138 151 133 133 100 124 
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TT Tên đơn vị Dân số 

Số 

khóm, 

ấp 

Số trẻ 

< 1 

tuổi 

 

Số 

PNCT 

Số trẻ  tiêm vắc-xin VNNB Số trẻ 

18 tháng tiêm 

sởi mũi 2 và 

DPT 
Mũi 1 Mũi 2 Mũi 3 

11 Mỹ Tân 17.693 4 182 185 153 153 152 195 

12 Mỹ Ngãi 5.356 3 55 55 50 50 65 58 

13 Tịnh Thới 15.585 6 182 196 90 90 129 176 

14 Tân Thuận Tây 13.247 4 133 141 130 130 115 130 

15 Tân Thuận Đông 13.088 4 130 136 143 143 126 143 

Cộng 184.250 69 2.131 2.184 1.906 1.906 1.754 2.279 
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Phụ lục II: 

Hậu cần Tiêm chủng mở rộng xã, phường năm 2022 

TT 
Tên đơn vị 

(quận, huyện) 

Vắc xin Vật tư 

BCG IPV bOPV 

DPT-

VGB-

Hib 

DPT Sởi 1 
Viêm 

gan B 

Viêm 

não NB 

Sởi-

Rubella 
Uốn ván 

BKT 

0,1ml 

BKT 

0,5 ml 

BKT 

5ml 

Hộp an 

toàn 

1 Phường 1 20 199 595 416 228 199 0 378 192 211 153 1823 40 23 

2 Phường 2 0 186 556 389 208 186 0 280 176 219 143 1644 37 21 

3 Phường 3 0 181 543 380 208 181 0 281 176 183 140 1590 36 20 

4 Phường 4 0 196 586 410 180 196 0 269 152 198 151 1601 35 20 

5 Phường 6 20 311 932 652 352 311 0 453 297 329 240 2705 61 34 

6 Phường 11 0 260 779 545 319 260 0 407 169 274 201 2234 43 28 

7 Hòa An 20 280 838 587 296 280 0 416 250 322 216 2431 53 30 

8 Hòa Thuân  0 144 432 302 204 144 0 281 172 155 112 1402 32 18 

9 Mỹ Trà 20 197 590 413 212 197 0 262 179 209 152 1669 38 21 

10 Mỹ Phú  10 204 612 428 200 204 0 277 169 216 158 1698 38 21 

11 Mỹ Tân 0 280 838 587 300 280 0 441 253 288 216 2429 54 30 

12 Mỹ Ngãi  10 89 266 186 104 89 0 135 88 90 69 781 18 10 

13 Tịnh Thới  0 268 804 563 287 268 0 374 242 280 207 2282 51 28 

14 Tân Thuận Tây 0 193 578 404 208 193 0 281 176 204 149 1659 37 21 

15 Tân Thuận Đông 10 191 573 401 228 191 0 316 192 199 148 1.718 39 21 

 Cộng  110 3179 9522 6663 3534 3179 0 4851 2883 3377 2455 27666 612 346 
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Phụ lục III:  

Lịch hoạt động Chương trình TCMR năm 2022 
 

Nội dung Thời gian Người thực hiện 

Xây dựng kế hoạch năm 2022 10/4/2022 – 25/4/2022 Cán bộ chuyên trách 

Thực hiện tiêm chủng mở rộng thường xuyên (2 

lần /tháng ) 
Từ ngày 04 đến ngày 14 hàng tháng Trạm Y tế xã, phường 

Theo dõi dây chuyền lạnh Từ thứ 2 đến chủ nhật Khoa Dược-TTBYT TTYT TPCL 

Tập huấn tiêm chủng  Quý 3/2022 
Trung tâm Y tế Thành phố, Trạm 

Y tế xã, phường 

Giám sát tháng  Hàng tháng từ ngày 04 đến ngày 14 Cán bộ chuyên trách Thành phố 

Giám sát quí  Tháng 4, 7, 9, 12 Cán bộ chuyên trách Thành phố 

Lập kế hoạch, dự trù vắc xin Trước ngày 20 tây hàng tháng 
Cán bộ chuyên trách Trạm Y tế 

xã, phường 

Báo cáo tháng 

Từ ngày 25 đến ngày 30 tây của tháng 
Cán bộ chuyên trách Trạm Y tế 

xã, phường 

Từ ngày 01 đến ngày 05 tây của tháng 

sau 
Cán bộ chuyên trách Thành phố 

Báo cáo BTN trong TCMR Ngày 20 tây tháng kế tiếp 
Cán bộ chuyên trách Trạm Y tế 

xã, phường 

Quyết toán quý Trước ngày 5 tây của quý kế tiếp 
Cán bộ chuyên trách Trạm Y tế 

xã, phường 

Tổng kết tiêm chủng mở rộng Tháng 12 
Trung tâm Y tế Thành phố, Trạm 

Y tế xã, phường 
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