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KẾ HOẠCH 

triển khai tiêm (đợt 2) vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 2022  

do COVAX Facility hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

(cho đối tượng ưu tiên, miễn phí vắc xin) 

  

Thực hiện Kế hoạch số 1145/KH-UBND ngày 09/4/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 

2022 do COVAX Facility hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum (cho đối tượng ưu 

tiên, miễn phí vắc xin) và các văn bản hướng dẫn Trung ương1, Ủy ban nhân dân 

tỉnh2, Sở Y tế xây dựng kế hoạch triển khai tiêm đợt 23, cụ thể như sau: 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung: Chủ động phòng chống dịch COVID-19, giảm tỷ lệ 

mắc và tử vong do COVID-19 (nếu có) bằng sử dụng vắc xin miễn phí trên địa 

bàn tỉnh cho nhóm đối tượng nguy cơ và cộng đồng. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- 95% đối tượng nguy cơ được tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

- Tiếp nhận, cung ứng kịp thời và tổ chức tiêm chủng đảm bảo an toàn 

tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  

 1. Đối tượng triển khai: Nhóm ưu tiên miễn phí vắc xin (theo Nghị quyết 

số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ), bao gồm: 

 - Nhóm 1: Lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch (đã tiêm mũi 1/đợt 1 và 

điều tra bổ sung) 

                   
1 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007; Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 của Bộ Y tế quy định 

chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; 

Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; Quyết định số 

1210/QĐ-BYT ngày 09/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử 

dụng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 do COVAX Facility hỗ trợ; Quyết định số 1464/QĐ-BYT ngày 

05/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng 

COVID-19; Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 giai đoạn 2021 – 2022; Công văn số 1384/BYT-DP ngày 06/3/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai Kế 

hoạch tiêm chủng vắc xin COVID-19; Công văn số 102/MT-YT ngày 17/3/2021 của Cục Quản lý môi trường y tế Bộ Y tế về 

việc hướng dẫn tổ chức buổi tiêm vắc xin phòng COVID-19; Công văn số 1734/BYT-DP ngày 17/3/2021 của Bộ Y tế 

“Hướng dẫn tổ chức tiêm chủng vắc xin COVID-19”; Quyết định số 1624/QĐ-BYT ngày18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc “Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19  của AstraZenneca”; Công văn số 

1873/BYT-DP ngày 20/3/2021 của Bộ Y tế về việc giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Quyết 

định số 2499/QĐ-BYT ngày 20/5/2021 của Bộ Y tế về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 3. 
2  Công văn số 1747/UBND-KGVX ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 
3  Đợt 2 của tỉnh Kon Tum và là đợt 3 của Trung ương. 
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 - Nhóm 2: Nhân viên ngoại giao, hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập 

cảnh. 

 - Nhóm 3: Nhóm cung cấp dịch vụ thiết yếu: Hàng không, vận tải, du lịch; 

cung cấp dịch vụ điện, nước...  

  Bảng 1. Dự kiến đối tượng tiêm đợt 2 toàn tỉnh 

Nhóm Đối tượng tiêm vắc xin 
Số lượng 

(người) 
Ghi chú 

1 Lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch 14.347  

 
       - Đã tiêm mũi 1/đợt 1 9.840 Tiêm mũi 2 

 
       - Điều tra (bổ sung)  4.507  

2 
Nhân viên ngoại giao, hải quan, cán bộ làm 

công tác xuất nhập cảnh. 
46 

 

3 
Nhóm cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, 

vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước... 
3.227 

 

Tổng cộng: 03 nhóm 17.620  

Chi tiết các nhóm đối tượng theo địa phương chi tiết tại Phụ lục I. 

2. Thời gian, phương thức, địa điểm tổ chức tiêm 

2.1. Thời gian: Bắt đầu từ 07/6, hoàn thành trước ngày 15/8/2021. 

Chia làm 2 vòng, cụ thể: 

- Vòng 1: Bắt đầu từ ngày 07/6/2021, tiêm mũi 1 cho các đối tượng thuộc 

nhóm 1 (bổ sung), nhóm 2 và nhóm 3.  

- Vòng 2: Bắt đầu từ ngày 05/7/2021, tiêm mũi 2 cho các đối tượng đã 

được tiêm mũi 1 trong đợt 1 (đảm bảo sau mũi 1 từ 8-12 tuần) 

2.2. Phương thức triển khai: 

- Triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, theo hình thức tiêm chiến dịch trong 

thời gian ngắn nhất. 

- Trung tâm Y tế các huyện/thành phố là đầu mối tổ chức triển khai kế 

hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng trên địa bàn quản lý, 

Trung tâm Y tế thành phố phối hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức tiêm cho 

các đối tượng trên địa bàn thành phố Kon Tum, Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi 

phối hợp Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi tổ chức tiêm cho các đối tượng 

trên địa bàn huyện Ngọc Hồi. 

2.3. Địa điểm tiêm, dự kiến đối tượng tại mỗi điểm tiêm: 

Điểm tiêm Tổng số 
Trong đó 

Mũi 1 Mũi 2 

Bệnh viên Đa khoa tỉnh 6.587 3.986 2.601 

Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà  1.491 466 1.025 

Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô 1.291 427 864 

Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông 899 303 596 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi 2.199 1.073 1.126 

Trung tâm Y tế Đăk Glei 1.971 758 1.213 
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Điểm tiêm Tổng số 
Trong đó 

Mũi 1 Mũi 2 

Trung tâm Y tế huyện Kon Plông 871 180 691 

Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy 641 114 527 

Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy  1.283 371 912 

Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai 387 109 278 

Tổng cộng:  17.620 7.787 9.833 

(Chưa bao gồm mũi 2 của lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng) 

3. Điều tra, lập danh sách đối tượng tiêm  

3.1. Yêu cầu: Công khai, minh bạch, đúng đối tượng (thực hiện rà soát kỹ 

để tránh tình trạng trùng lặp hoặc bỏ sót đối tượng). Danh sách đối tượng tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 phải được Ban Chỉ đạo các cấp phê duyệt (cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã) theo mẫu tại Phụ lục IV. 

3.2. Nội dung: 

- Các thông tin về đối tượng tiêm chủng cần tổng hợp (theo mẫu tại Phụ 

lục IV) bao gồm: Họ tên, ngày, tháng, năm sinh và địa chỉ nơi ở, số chứng minh 

nhân dân/căn cước công dân, điện thoại, nghề nghiệp (ghi theo nhóm đối tượng 

tiêm chủng của Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ), số 

thẻ bảo hiểm y tế.  

- Lưu ý: Dựa trên kết quả đã tiến hành điều tra, các đơn vị hoàn thiện 

danh sách (không bỏ sót thông tin), các thông tin về tiền sử tiêm chủng, tiền sử 

bệnh tật liên quan đến chỉ định tiêm chủng (chống chỉ định; trì hoãn tiêm chủng; 

thận trọng khi tiêm…) được điền vào cột ghi chú để thuận tiện cho công tác 

khám sàng lọc và tư vấn tiêm chủng. 

Theo khuyến cáo của nhà sản xuất vắc xin và hướng dẫn của Bộ Y tế 

Không tiêm vắc xin AstraZeneca cho các đối tượng thuộc chống chỉ định và 

trì hoãn tiêm chủng tại thời điểm tổ chức tiêm, cụ thể: 

- Chống chỉ định: 

+ Chưa đủ 18 tuổi (tính đến thời điểm tiêm chủng). 

+ Tiền sử phản vệ từ độ 2 trở lên với bất kỳ tác nhân nào. 

- Trì hoãn tiêm chủng:  

(sử dụng Phiếu khám sàng lọc trước tiêm theo mẫu Phụ lục VI) 

+ Người trên 65 tuổi (tính tới thời điểm tiêm chủng). 

+ Đang mắc bệnh cấp tính. 

+ Tiền sử tiêm vắc xin khác trong vòng 14 ngày qua. 

+ Tiền sử mắc COVID-19 trong vòng 6 tháng.  

+ Tiền sử điều trị huyết tương từ người đã được điều trị khỏi COVID-19 

hoặc immunoglobulin trong vòng 90 ngày.  
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+ Tiền sử suy giảm miễn dịch, ung thư, cắt lách, đang dùng thuốc ức chế 

miễn dịch, corticoid liều cao (tương đương hoặc hơn 2mg prednisolone/kg/ngày 

trong ít nhất 7 ngày). 

+ Tiền sử rối loạn đông máu/cầm máu hoặc đang dùng thuốc chống đông. 

+ Phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ. 

3.3. Thời gian thực hiện: Từ 14 - 21/5/2021, đã hoàn thành (theo Công 

văn số 2005/SYT-NVYD ngày 14/5/2021 của Sở Y tế về điều tra, lập danh sách 

đối tượng chuẩn bị tiêm (đợt 2) vắc xin phòng COVID-19 và theo dõi phản ứng 

sau tiêm qua Ứng dụng Hồ sơ sức khỏe. 

4. Dự trù, tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin và vật 

tư liên quan tiêm chủng 

4.1. Thông tin về vắc xin:  

Vắc xin phòng COVID-19 do Chương trình COVAX Facility hỗ trợ được 

Bộ Y tế phân bổ cho tỉnh Kon Tum (theo Quyết định số 2499/QĐ-BYT ngày 

21/5/2021, phân bổ tỉnh Kon Tum 17.000 liều) là vắc xin AstraZeneca, sản xuất 

cung ứng bởi Catalent Anagni SRL - Italy. Vắc xin đã được Tổ chức Y tế Thế 

giới thông qua, chấp thuận sử dụng trong trường hợp khẩn cấp từ ngày 

15/02/2021.  

- Vắc xin dạng dung dịch, đóng 10 liều/lọ, mỗi liều 0,5ml.  

- Điều kiện bảo quản +20C đến +80C, không được để đông băng vắc xin. 

- Số lô ABX1466, ABX3118, ABX3129; Hạn sử dụng: 31/8/2021. 

- Chỉ định: Đối tượng đủ từ 18 tuổi trở lên (tính đến thời điểm tiêm).  

- Lịch tiêm: Tiêm 2 mũi, mũi 2 cách mũi 1 từ 8 - 12 tuần. (theo QĐ 

2499/QĐ-BYT) 

- Đường tiêm: Tiêm bắp.  

- Liều lượng: Mỗi liều 0,5ml. 

- Lưu ý không được lắc vắc xin. 

4.2. Dự trù vắc xin, vật tư tiêm chủng: (Chi tiết tại Phụ lục II) 

- Dựa trên số đối tượng, tỷ lệ tiêm chủng mục tiêu phấn đấu đạt và hệ số 

sử dụng, các TTYT dự trù nhu cầu vắc xin và vật tư tiêm chủng cần thiết. 

- Trong quá trình tổ chức tiêm các đơn vị phải thường xuyên trao đổi 

thông tin, cập nhật lại đối tượng (rà soát số đối tượng đủ điều kiện được tiêm), 

báo cáo tiến độ, điều chỉnh dự trù, điều chuyển vắc xin kịp thời tránh việc để hết 

hạn vắc xin gây lãng phí, sử dụng có hiệu quả số lượng vắc xin được phân bổ. 

4.3. Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin và vật tư: 

Việc tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin phòng COVID-

19 phải tuân thủ theo các quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP, Thông tư 

số 34/2018/TT-BYT và Quyết định số 1464/QĐ-BYT, cụ thể: 

- Vắc xin từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên được vận chuyển, phân 

phối tới kho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 
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- TTYT các huyện, thành phố tiếp nhận, vận chuyển vắc xin, vật tư tiêm 

chủng từ tuyến tỉnh bảo quản tại kho tuyến huyện trước khi triển khai tiêm 

chủng từ 1-3 ngày và cấp phát cho các điểm tiêm trước khi tổ chức tiêm chủng 1 

ngày hoặc ngay trước buổi tiêm chủng. 

- Mỗi điểm tiêm chủng phải có tối thiểu 2 phích vắc xin hoặc nhiều hơn 

nếu đối tượng đông; trong đó, có 01 phích chỉ để dự trữ bình tích lạnh nhằm bổ 

sung cho các phích bảo quản vắc xin để đảm bảo nhiệt độ từ +2 đến +80C; phích 

bảo quản vắc xin phải có đầy đủ thiết bị theo dõi nhiệt độ theo quy định. 

- Các vật tư tiêm chủng khác (phiếu khám sàng lọc, phiếu đồng ý tiêm 

chủng, phiếu xác nhận đã tiêm vắc xin, tài liệu truyền thông, biểu mẫu báo cáo 

thống kê...) phải có đầy đủ và sẵn sàng ở điểm tiêm chủng trước ngày triển khai 

ít nhất 2 - 3 ngày. 

5. Công tác truyền thông  

- Tiếp tục duy trì công tác truyền thông về Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 

26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 nhằm 

nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin và vận động người dân, huy động xã hội 

tham gia tiêm chủng. 

- Thường xuyên đăng tải các thông điệp, phóng sự, tài liệu truyền thông 

về đối tượng tiêm, thông tin về vắc xin phòng COVID-19. 

- Cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, truyền thông cho người dân và 

cộng đồng về đối tượng ưu tiên, loại vắc xin phòng COVID-19, lợi ích của vắc 

xin, lịch tiêm, tính an toàn của vắc xin, các sự cố bất lợi sau tiêm, kế hoạch triển 

khai tiêm trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Đơn vị thực hiện: Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y 

tế các huyện, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Trước, trong và sau khi triển khai tiêm vắc xin 

phòng COVID-19. 

6. Tổ chức tiêm chủng 

6.1. Cơ sở thực hiện tiêm chủng: Tiếp tục duy trì hoạt động tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca tại các cơ sở y tế có hệ điều trị (Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi và 8 Trung tâm Y tế 

huyện (có hệ điều trị). 

6.2. Nhân lực: Huy động nguồn nhân lực tại các tuyến, đảm bảo theo đúng 

quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP và 

Thông tư số 34/2018/TT-BYT, nhân viên trực tiếp thực hiện khám sàng lọc, tư 

vấn, tiêm chủng, theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm chủng phải được tập huấn và 

có giấy chứng nhận tham dự tập huấn về tiêm chủng.  

6.3. Tổ chức buổi tiêm chủng: 

Tổ chức tốt từng buổi tiêm chủng một, đảm bảo đầy đủ các khâu trước - 

trong - sau tiêm đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch COVID-19 

theo hướng dẫn tại Công văn số 1734/BYT-DP ngày 17/3/2021 của Bộ Y tế về 
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việc hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, thực hiện tốt 

công tác xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng, cụ thể: 

- Tổ chức buổi tiêm chủng theo các khung giờ khác nhau đảm bảo không 

quá 50 đối tượng/điểm tiêm chủng/buổi tiêm chủng (mỗi điểm tiêm có thể bố trí 

nhiều bàn tiêm); xác định đối tượng trước mỗi buổi tiêm và thông báo thời gian 

tiêm chủng cho từng nhóm đối tượng một cách khoa học, hợp lý, tránh tình trạng 

ùn tắc. Khuyến cáo các đối tượng trong diện tiêm chủng ăn uống đầy đủ trước 

khi đi tiêm chủng. 

Lưu ý: Buổi sáng tiêm nên kết thúc trước 10 giờ và buổi chiều kết thúc 

trước 15 giờ 30 phút. 

- 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: Bàn đón 

tiếp, hướng dẫn → Khu vực chờ trước tiêm chủng → Bàn khám sàng lọc và tư 

vấn trước tiêm chủng → Bàn tiêm chủng → Bàn ghi chép, vào sổ tiêm chủng → 
Khu vực theo dõi và xử trí tai biến sau tiêm chủng. 

- Chuẩn bị đầy đủ vắc xin, vật tư, biểu mẫu tiêm chủng và các 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.  

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

các biện pháp bảo hộ cá nhân như đeo khẩu trang, rửa tay hoặc sát khuẩn tay 

thường xuyên; hạn chế nói chuyện hoặc tiếp xúc với người khác tại điểm tiêm 

chủng. 

- Thực hiện nghiêm túc khám sàng lọc và tư vấn cho người được tiêm 

chủng về tác dụng, lợi ích của việc sử dụng vắc xin và giải thích những phản 

ứng có thể gặp sau tiêm chủng thực hiện đúng theo Quyết định số 1624/QĐ-

BYT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc “Hướng dẫn tạm thời khám 

sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của AstraZenneca” và văn 

bản số 1873/BYT-DP ngày 20/3/2021 của Bộ Y tế về việc giám sát sự cố bất lợi 

sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19: Chỉ tiêm khi đối tượng đăng ký tiêm 

được bác sỹ khám sàng lọc trước tiêm kết luận: Đủ điều kiện tiêm chủng và đối 

tượng tiêm đồng ý tiêm chủng (ký tên) theo mẫu phụ lục V.  

6.4. Đảm bảo an toàn tiêm chủng, xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng:  

Các điểm tiêm chủng triển khai công tác an toàn tiêm theo Công văn số 

4198/BYT-KCB ngày 22/5/2021, cụ thể:  

- Thực hiện nghiêm công tác khám sàng lọc trước tiêm, không chủ quan, 

không hình thức. 

- Thực hiện xử trí sự cố bất lợi sau  tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

theo các hướng dẫn chuyên môn: Hướng dẫn xử trí cấp cứu phản vệ ban hành  

theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế; Hướng dẫn 

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

phòng COVID-19 theo Quyết định số 1966/QĐ-BYT ngày 22/4/2021 của Bộ Y 

tế. 
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- Để chủ động xử trí phản ứng phản vệ (nếu có): 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 kim tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 1mg/1ml 

(rút sẵn 1ml thuốc Adrenalin 1mg/1ml vào bơm kim tiêm gắn sẵn kim, đậy kín 

kim tiêm bằng nắp). Khi thấy một trong các dấu hiệu của phản vệ (khó thở, vật 

vã, phù nhanh, mạch nhanh nhỏ, đau quặn bụng, ỉa chảy…) tiêm ngay ½ mg 

Adrenalin tiêm bắp (ưu tiên mặt trước bắp đùi), sau đó theo dõi và xử trí cấp 

cứu phản vệ theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT. Kết thúc buổi tiêm chủng nếu 

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

1mg/1ml. 

- Bố trí các Tổ cấp cứu lưu động tại các điểm tiêm chủng để xử lý kịp thời 

các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng ngay tại các điểm tiêm, niêm yết 

danh sách, số điện thoại rõ ràng để tiện liên hệ. Hoạt động Tổ cấp cứu được duy 

trì trong suốt thời gian triển khai các đợt tiêm chủng. Bố trí phương tiện, nhân 

lực, trang thiết bị sẵn sàng hỗ trợ các điểm khi xảy ra phản ứng nặng sau tiêm 

chủng. 

- Đảm bảo vắc xin luôn được bảo quản an toàn và chất lượng. Không lấy 

sẵn vắc xin vào bơm kim tiêm khi chưa có đối tượng đến tiêm chủng.  

- Các cơ sở khám, 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 và Điều 

14, 15, 16 Thông tư số 34/2018/TT-BYT. 

6.5. Sau khi tiêm chủng: 

- Theo dõi người được tiêm chủng ít nhất 30 phút sau tiêm chủng và 

hướng dẫn đối tượng tiêm chủng theo dõi tại nhà trong vòng 24 giờ và tiếp tục 

theo dõi trong vòng 7 ngày sau tiêm chủng về các dấu hiệu: Toàn trạng, tinh 

thần, ăn, ngủ, thở, phát ban, triệu chứng tại chỗ tiêm, thông báo cho cán bộ y tế 

nếu có dấu hiệu bất thường. Liên hệ với bệnh viện hoặc các cơ sở y tế nếu sau 

tiêm chủng có một trong các dấu hiệu như sốt cao (≥39°C), tím tái, khó thở... 

hoặc khi phản ứng thông thường kéo dài trên 24 giờ sau tiêm chủng. 

- Treo các tài liệu hướng dẫn theo dõi sau tiêm và cung cấp số điện thoại 

của cán bộ y tế để đối tượng sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 liên hệ khi cần. 

- Giám sát, báo cáo sự cố bất lợi sau tiêm chủng: Trong thời gian triển 

khai, thực hiện giám sát và báo cáo nhanh các trường hợp tai biến nặng, cụm 

phản ứng sau tiêm chủng theo quy định (Phụ lục VIII, IX, X). 

- Sau mỗi buổi tiêm cần rà soát ngay số đối tượng đã đăng ký nhưng 

không đến tiêm theo lịch, kịp thời trao đổi thông tin, nhắc nhở, vận động đối 

tượng đến tiêm ngay vào buổi tiêm kế tiếp hoặc xây dựng kế hoạch tiêm vét 

ngay (nếu cần) để đảm bảo không để sót đối tượng, đạt mục tiêu đề ra. Đối với 

trường hợp tạm hoãn cần được tổng hợp và tiêm bổ sung vào các đợt tiêm chủng 

tiếp theo.  
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- Thực hiện thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải y tế trong tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 theo quy định tại Thông tư liên tịch 

58/2015/TTLT-BYT-BTNM ngày 31/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về quản lý chất thải y tế và 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 và các văn bản có liên quan. 

7. Công tác kiểm tra, giám sát và báo cáo 

- Tuyến tỉnh, huyện chủ động cử các đoàn kiểm tra, giám sát các tuyến 

trước, trong và sau khi triển khai kế hoạch 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. 

- Các cơ sở tiêm chủng thực hiện báo cáo kết quả tiêm vắc xin lên tuyến 

trên theo biểu mẫu và thời gian quy định (Phụ lục VIII, IX, X, XI), cụ thể: 

+ Báo cáo nhanh kết quả tiêm hàng ngày: Các điểm tiêm chủng gửi báo 

cáo kết quả tiêm về ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện và Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật trước 16h00 hàng ngày. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổng 

hợp báo cáo kết quả tiêm gửi về TCMR khu vực và Sở Y tế trước 17h00 hàng 

ngày. Sở Y tế thực hiện báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh theo 

quy định. 

+ Báo cáo kết thúc chiến dịch: Các điểm tiêm chủng hoàn thiện báo cáo 

chiến dịch và gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật sau khi kết thúc đợt tiêm 

chủng 03 ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổng hợp báo cáo gửi về TCMR 

khu vực và Sở Y tế sau khi kết thúc đợt tiêm chủng 05 ngày. 

- Theo dõi, báo cáo tình hình phản ứng sau tiêm vắc xin theo thường quy, 

báo cáo kết quả cùng với báo cáo tiêm chủng. Các trường hợp tai biến nặng 

được điều tra và báo cáo theo quy định.  

IV. KINH PHÍ 

1. Nguồn kinh phí 

1.1. Nguồn kinh phí Trung ương: Hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 

21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ. 

Miễn phí toàn bộ bằng hiện vật: Bao gồm vắc xin, vật tư tiêm chủng (bơm 

kim tiêm, hộp an toàn), không bao gồm bông y tế, cồn y tế. 

1.2. Nguồn kinh phí địa phương: Sử dụng từ nguồn kinh phí phòng, chống 

dịch bệnh và các nội dung khác được UBND tỉnh giao cho Sở Y tế với dự toán: 

451.317.000 đồng (gồm các hoạt động: Mua vật tư bông, cồn; chi điều tra đối 

tượng, chi phí vận chuyển vắc xin và vật tư tiêm chủng; in ấn biểu mẫu, báo cáo; 

giám sát chiến dịch; hỗ trợ công tác phí cho nhân viên y tế các tuyến tham gia 

tiêm chủng; truyền thông, xử lý rác thải,...). 

Riêng tiền công hỗ trợ tiêm vắc xin, hiện đang vận dụng mức chi tạm tính 

theo Thông tư số 26/2018/TT-BTC (chỉ thanh toán khi có văn bản hướng dẫn 

của Bộ Tài chính). 

2. Dự toán kinh phí nguồn kinh phí địa phương: Chi tiết tại Phụ lục III. 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng thuộc Sở Y tế 

1.1. Phòng Nghiệp vụ Y, Dược:  

- Tham mưu lãnh đạo Sở Y tế về chuyên môn liên quan đến công tác triển 

khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 trên địa bàn tỉnh: Chỉ đạo, tập trung 

nguồn lực triển khai thành công Kế hoạch đạt mục tiêu và đảm bảo an toàn, hiệu 

quả.  

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh thành lập đoàn kiểm tra, giám sát 

trước, trong và sau triển khai Kế hoạch (nếu cần).  

- Tham mưu báo cáo nhanh kết quả tiêm chủng hàng ngày theo quy định. 

Kết thúc chiến dịch báo cáo, đánh giá, rút kinh nghiệm. 

1.2. Phòng Tổ chức - Hành chính: Thông cáo báo chí các thông tin liên 

quan triển khai Kế hoạch (khi cần thiết); theo dõi đề xuất khen thưởng cho các 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc triển khai và Thông báo lịch tiêm cho 

công viên chức tiêm theo kế hoạch của Trung tâm Y tế thành phố.  

1.3. Phòng Kế hoạch - Tài chính: Tham mưu lãnh đạo Sở Y tế các nội 

dung về tài chính để triển khai thành công Kế hoạch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 (đợt 2). 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

- Đầu mối chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật, hướng dẫn triển khai, 

đồng thời đảm bảo cung ứng đầy đủ vắc xin, trang thiết bị, vật tư tiêm chủng 

cho các đơn vị. 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát 

trước, trong và sau tiêm chủng, đặc biệt giám sát chủ động phản ứng sau tiêm 

chủng; sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật cho các đơn vị. 

- Thông báo lịch tiêm phòng vắc xin COVID-19 mũi 2 cho các khoa, 

phòng thuộc đơn vị theo kế hoạch của Trung tâm Y tế thành phố. Đồng thời 

tuyên truyền, vận động, bố trí hợp lý nhân lực tham gia tiêm chủng theo lịch. 

- Phối hợp đơn vị truyền thông triển khai các hoạt động truyền thông, 

cách theo dõi sau tiêm và xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng. 

- Tổng hợp báo cáo nhanh kết quả tiêm hàng ngày và báo cáo kết thúc 

chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 trên địa bàn tỉnh và báo cáo tiến 

độ thực hiện về Sở Y tế và tuyến trên theo quy định. 

3. Các cơ sở chọn tổ chức tiêm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi và 8 Trung tâm Y tế huyện có hệ 

bệnh viện: 

- Phối hợp tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 (đợt 2) tại đơn 

vị: Xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết, đảm bảo an toàn tiêm chủng và đảm bảo 

an toàn phòng chống dịch COVID-19 (kế hoạch phải bao gồm địa điểm tiêm, 

thời gian, nhân lực tiêm chủng, nhân lực Đội chống sốc, các phương án khi có 

trường tai biến nặng sau tiêm chủng…).  
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- Thành lập các tổ cấp cứu với đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện, 

thuốc, nhân lực sẵn sàng đáp ứng khi có trường hợp phản ứng tiêm chủng. 

- Sẵn sàng thu dung, điều trị kịp thời các trường hợp phản ứng sau tiêm, 

đặc biệt các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng trên địa bàn và báo cáo 

theo quy định. 

- Hỗ trợ tiêm hoặc xử trí phản ứng bất lợi sau tiêm cho lực lượng Công 

an, Bộ đội biên phòng đóng chân trên địa bàn (khi có yêu cầu), đảm bảo an toàn 

tiêm chủng cao nhất.  

- Ngoài việc tổ chức tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn tiêm chủng, các đơn vị 

cần thông báo lịch tiêm, bố trí nhân lực hợp lý, tạo điều kiện tốt nhất cho viên 

chức, người lao động đi tiêm theo lịch, phối hợp cùng nhau triển khai thành 

công Kế hoạch đã đề ra. 

4. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố 

- Chủ trì tham mưu trình Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, thành phố ban 

hành Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 (đợt 2) tại địa phương và 

niêm yết trên trang thông tin điện tử của UBND, Trung tâm Y tế huyện, thành 

phố để dễ theo dõi, thực hiện. 

- Kế hoạch đầy đủ chi tiết, huy động nguồn lực, chú ý rà soát, kiểm tra cơ 

số thuốc chống sốc, phát đồ xử trí phản vệ...trong suốt thời gian triển khai tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19, các điểm tiêm chủng phải bố trí nhân lực, 

phân luồng, bảng phân công nhiệm vụ cụ thể, đặc biệt chú ý việc bố trí thường 

trực Đội cấp cứu có kinh nghiệm và thành thạo các kỹ năng cấp cứu, được trang 

bị đầy đủ phương tiện cấp cứu, chống sốc, đặc biệt là dự trữ số lượng lớn thuốc 

Adrenalin để sẵn sàng xử trí khi có sự cố bất lợi sau tiêm chủng (Trung tâm Y tế 

thành phố và Trung tâm Y tế huyện Ngọc Hồi chủ động, phối hợp với Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi xây dựng Kế hoạch và triển 

khai thực hiện). Kế hoạch gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trước ngày 

03/6/2021 đồng gửi về Sở Y tế để theo dõi. 

- Phối hợp với các phòng, ban liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện và huy động các nguồn lực 

sẵn có để phục vụ chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 (đợt 2) trên địa 

bàn. 

- Tiếp nhận, bảo quản và sử dụng hiệu quả vắc xin phòng COVID-19 

AstraZeneca tuyệt đối không để lãng phí vắc xin. 

- Báo cáo tiến độ và kết quả tiêm vắc xin phòng COVID-19 đúng thời 

gian quy định. Tổng hợp danh sách đối tượng và cập nhật thông tin về ngày tiêm 

vắc xin trên Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử tiêm vắc xin phòng COVID-19 

(sau khi được cung cấp). 

5. Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng, Chi cục An toàn 

vệ sinh thực phẩm, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Trung tâm 

Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm, Trung tâm Giám định Y khoa, 

Trung tâm Pháp Y 
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Thực hiện rà soát đối tượng còn sót chưa được tiêm mũi 1, chủ động liên 

hệ đăng ký với TTYT thành phố để được tiêm chủng. Đồng thời thông báo lịch 

tiêm phòng vắc xin COVID-19 mũi 2 cho các khoa, phòng thuộc đơn vị theo kế 

hoạch của Trung tâm Y tế thành phố và huy động cán bộ công chức, viên chức 

người lao động tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng thời gian quy định. 

VI. ĐỀ NGHỊ  

1. Cục Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung Ương, Viện Vệ 

sinh Dịch tễ Tây Nguyên 

- Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát hỗ trợ công tác 

chuyên môn về sử dụng vắc xin phòng COVID-19. 

- Đảm bảo cung ứng đủ, kịp thời vắc xin, bơm kim tiêm và hộp an toàn 

cho tỉnh Kon Tum. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  

- Căn cứ nhiệm vụ tại Kế hoạch số 1145/KH-UBND ngày 09/4/2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai 

đoạn 2021 - 2022 do COVAX Facility hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum (cho 

đối tượng ưu tiên, miễn phí vắc xin), ban hành Kế hoạch tại địa phương trước 

khi triển khai tiêm chủng 2-3 ngày; Phê duyệt danh sách đối tượng được tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 (đợt 2) thuộc địa bàn mình quản lý. 

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan, phối hợp các đoàn thể, tổ chức chính trị 

- xã hội tại địa phương và huy động cộng đồng tham gia phối hợp chặt chẽ với 

TTYT các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt các hoạt động tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả nhất.  

- Hỗ trợ kinh phí địa phương cho TTYT các huyện, thành phố triển khai 

Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn. 

Để phòng chống hiệu quả dịch COVID-19 bằng vắc xin đề nghị các đơn 

vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Cục Y tế dự phòng; 

- Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương; 

- Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên;  

- Thường trực UBND tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 tỉnh; 

- Đ/c Y Ngọc, PCT UBND tỉnh;  

- Sở Tài chính; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 
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