ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN NGÔ QUYỀN
Số: 115

/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quận Ngô Quyền, ngày 10 tháng 6 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 cho các nhóm đối tượng ưu tiên đợt 3,
năm 2021 trên địa bàn Quận Ngô Quyền
Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2021 của
UBND thành phố Hải Phòng và Kế hoạch số 73/KH-SYT ngày 09 tháng 6 năm
2021 về tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 cho các nhóm đối tượng ưu tiên đợt 3,
năm 2021 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, UBND quận xây dựng Kế hoạch tổ
chức tiêm vắc xin COVID-19 cho các nhóm đối tượng ưu tiên đợt 3, năm 2021
trên địa bàn Quận Ngô Quyền (gọi tắt là Kế hoạch) như sau:
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu
- Tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 miễn phí cho các
đối tượng theo công văn số 2447/BYT-DP ngày 05/4/2021 của Bộ Y tế về việc rà
soát thống kê đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí vắc xin phòng COVID-19.
- Đảm bảo an toàn hiệu quả khi sử dụng vắcxin phòng COVID-19.
2. Yêu cầu
- Công khai, minh bạch danh sách đối tượng tiêm theo đúng hướng dẫn
trong các văn bản của Chính phủ và Bộ Y tế, tạo được sự đồng thuận, hợp tác của
người dân trong quá trình triển khai.
- Danh sách đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 phải được Ban Chỉ
đạo phòng chống dịch bệnh quận, phường phê duyệt.
II. ĐỐI TƯỢNG

1. Nguyên tắc
- Ưu tiên cho người thuộc nhóm đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí trên địa
bàn quận theo Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ.
- Ưu tiên tổ chức tiêm trước cho các đơn vị, địa phương có ca dương tính.
2. Đối tượng cụ thể
a) Tổ chức tiêm mũi 2 cho 321 đối tượng đã tiêm mũi 1 đợt 1 năm 2021.
b) Tiếp tục triển khai tiêm mũi 1 cho các nhóm đối tượng ưu tiên tiêm theo
Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ như sau:
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* Lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch gồm:
- Người làm việc trong các cơ sở y tế: 380 người.
- Người tham gia phòng chống dịch: 708 người.
+ Thành viên Ban chỉ đạo các cấp: 68 người;
+ Người làm nhiệm vụ truy vết: 95 người;
+ Tổ Kiểm soát phòng chống dịch COVID 19 phường Vạn Mỹ: 180 người;
+ Lực lượng quân đội, công an tham gia phòng chống dịch: 365 người.
* Các trường hợp hiện đang làm việc tại các Sở, Ban ngành và các đơn vị,
doanh nghiệp trên địa bàn triển khai theo thứ tự nhóm ưu tiên căn cứ số lượng vắc
xin được cấp.
III. THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TIÊM

1. Thời gian
Dự kiến triển khai từ ngày 15/6/2021 đến ngày 23/6/2021.
2. Phương thức triển khai
- Triển khai đồng loạt tại các điểm tiêm chủng trên địa bàn.
- Sử dụng hệ thống tiêm chủng mở rộng có sẵn.
- Trung tâm Y tế quận là đầu mối tổ chức triển khai Kế hoạch.
3. Địa điểm tiêm
- Tại Trạm Y tế 12 phường triển khai tiêm cho các đơn vị đóng trên địa bàn
phường;
- Phòng tiêm chủng dịch vụ Trung tâm Y tế Quận Ngô Quyền triển khai
tiêm cho Ban Chỉ đạo quận, nhân viên y tế Trung tâm Y tế;
- Trung tâm tiêm chủng VNVC Hải Phòng triển khai tiêm mũi 2 cho nhân
viên làm việc VNVC đã tiêm mũi 1 đợt 1;
- Bệnh viện Đa khoa Ngô Quyền triển khai tiêm cho nhân viên y tế của đơn
vị, các đối tượng được chỉ định tiêm chủng tại điểm tiêm bệnh viện.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí Trung ương
Theo quy định tại Nghị quyết số 21/2021/NQ-CP ngày 26/02/2021 của
Chính phủ; Quyết định 1467/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 của Bộ Y tế
2. Kinh phí địa phương
Bảo đảm nguồn kinh phí triển khai hoạt động tiêm chủng vắc xin COVID-19
theo phân cấp ngân sách.
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Y tế quận
- Phối hợp với Trung tâm Y tế tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai Kế
hoạch đảm bảo an toàn, hiệu quả.
- Phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền tiêm vắc xin phòng
COVID-19 trên địa bàn.
- Kiểm tra theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch của các đơn vị, tổng hợp
tình hình báo cáo UBND quận và Sở Y tế.
2. Trung tâm Y tế quận
- Phối hợp với Phòng Y tế tham mưu cho UBND quận chỉ đạo điều tra, lập
danh sách đối tượng tiêm, xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch đảm bảo an
toàn, hiệu quả.
- Phối hợp thành lập đoàn kiểm tra, giám sát trước, trong và sau tiêm chủng.
Tăng cường giám sát an toàn tiêm chủng và phản ứng sau tiêm chủng.
- Phối hợp với Sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn điều tra, lập danh sách các
đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 21/2021/NQ-CP đang làm việc tại các đơn vị
để triển khai tiêm vắc xin.
- Tăng cường công tác truyền thông về lợi ích của tiêm vắc xin phòng
COVID-19; chỉ định, chống chỉ định, phản ứng có thể gặp phải và hướng xử trí sau
tiêm chủng.
- Tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế tại các điểm tiêm về triển khai công
tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo Công văn số 4198/BYTKCB ngày 22/5/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai công tác an toàn tiêm chủng
vắc xin phòng COVID-19.
- Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng cấp cho các
điểm tiêm trong các ngày triển khai.
- Xây dựng kế hoạch chuyên môn cụ thể tổ chức và thực hiện tiêm chủng
theo đúng quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính
phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày
12/11/2018 của Bộ Y tế về quy định chi tiết một số điều của Nghị định số
104/2016/NĐ-CP; Quyết định số 1624/QĐ-BYT ngày 18/3/2021 của Bộ Y tế về
ban hành Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19 của Astrazeneca và Công văn số 1734/BYT-DP ngày 17/3/2021 về
việc Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
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- Các điểm tiêm chủng sẵn sàng xử trí các phản ứng sau tiêm chủng (nếu có)
theo quy định tại Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về
Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ và Công văn số 4198/BYT-KCB
ngày 22/5/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin
phòng COVID-19. Tại mỗi điểm tiêm phải có tối thiểu 01 hộp thuốc cấp cứu phản
vệ và 50 ống Adrenalin. Chủ động liên hệ với đội cấp cứu lưu động của Bệnh viện
Đa khoa Ngô Quyền sẵn sàng cấp cứu các trường hợp phản ứng sau tiêm.
- Tổ chức tiêm vét cho các đối tượng hoãn tiêm.
- Thực hiện việc ghi chép, lưu giữ cơ sở dữ liệu tiêm chủng của các đối
tượng vào phần mềm quản lý sức khỏe toàn dân trên trang điện tử
http//hssk.kcb.vn theo quy định hiện hành.
- Tổng hợp báo cáo kết quả tiêm chủng vắc xin, báo cáo phản ứng sau tiêm
theo quy định.
3. Bệnh viện Đa khoa Ngô Quyền
- Chuẩn bị địa điểm tiêm cho nhân viên y tế tại đơn vị và các đối tượng được
chỉ định tiêm tại điểm tiêm bệnh viện.
- Tập huấn cho cán bộ y tế về xử trí phản vệ tại cơ sở y tế theo quy định tại
Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về Hướng dẫn phòng,
chẩn đoán và xử trí phản vệ và Công văn số 4198/BYT-KCB ngày 22/5/2021 của
Bộ Y tế về việc triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
- Sẵn sàng phương tiện và các đội cấp cứu để hỗ trợ các điểm tiêm chủng
trong thời gian triển khai tổ chức tiêm.
- Sẵn sàng cấp cứu, xử trí những trường hợp tai biến nặng và phối hợp đièu
tra đánh giá nguyên nhân.
4. Phòng Văn hóa và Thông tin quận
Chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế triển khai công tác tuyên
truyền về kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19, lợi ích của việc tiêm
vắc xin, theo dõi các phản ứng bất lợi sau tiêm.
5. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận
Phối hợp với Phòng Y tế và các đơn vị liên quan đề xuất và hướng dẫn thanh
quyết toán, đảm bảo nguồn kinh phí triển khai hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19 theo phân cấp ngân sách.
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6. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và các đơn vị, địa
phương có người đi tiêm vắc xin phòng COVID-19
a) Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan
- Chủ động liên hệ với Trung tâm Y tế đăng ký tiêm vắc xin cho cán bộ,
nhân viên đang làm việc tại đơn vị và lập danh sách theo đúng mẫu.
- Phổ biến, quán triệt nội dung Kế hoạch cho đơn vị, cá nhân phối hợp triển
khai thực hiện.
- Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên trong đơn vị, địa phương hiểu
biết về lợi ích, hiệu quả của chiến dịch để phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe
cho nhân dân và cộng đồng.
b) Các đơn vị, địa phương có người đi tiêm vắc xin phòng COVID-19
- Cử cán bộ đầu mối chịu trách nhiệm về việc:
+ Lập, gửi danh sách và thực hiện báo cáo phản ứng sau tiêm (theo mẫu gửi
kèm phụ lục 1 và phụ lục 2). Lưu ý điền đầy đủ thông tin theo đúng biểu mẫu,
trường hợp sai mẫu hoặc không đủ thông tin Trung tâm Y tế sẽ trả lại danh sách và
không phục vụ tiêm chủng cho đơn vị, địa phương đó.
+ Phối hợp với đơn vị tiêm chủng điều động đối tượng đến tiêm đúng lịch.
- Rà soát, thống kê bổ sung danh sách đối tượng ưu tiên tiêm đợt 3 gửi
Trung tâm Y tế Quận Ngô Quyền bằng văn bản về khoa Kiểm soát bệnh tật và
HIV/AIDS hoặc qua địa chỉ gmail: khoaksdbngoquyenhp@gmail.com trước ngày
14/6/2021 (liên hệ đ/c Việt Anh, điện thoại: 0982295695).
- Phổ biến cho người được đi tiêm chủng thực hiện những việc sau:
+ Thực hiện việc khai báo y tế điện tử trước khi đến điểm tiêm chủng.
+ Khi đến điểm tiêm cần mang theo: Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước
công dân, thẻ bảo hiểm y tế.
+ Sau khi tiêm thực hiện theo dõi sau tiêm tại điểm tiêm 30 phút, tiếp tục
theo dõi tại nhà trong 24 giờ và 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 nhân viên y tế nếu có các dấu hiệu bất thường. Liên hệ bệnh viên Đa
khoa Ngô Quyền hoặc cơ sở tiêm chủng nếu sau tiêm chủng có một trong các dấu
hiệu như sốt cao (≥ 390C), tím tái, khó thở…hoặc phản ứng thông thường kéo dài
trên 24 giờ sau tiêm chủng.
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7. Ủy ban nhân dân các phường
Căn cứ Kế hoạch của UBND quận xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt
điều tra đối tượng và lập danh sách. Phối hợp với các đơn vị y tế triển khai Kế
hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn đảm bảo an toàn, hiệu quả.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các nhóm
đối tượng ưu tiên và miễn phí vắc xin đợt 3, năm 2021 trên địa bàn quận. UBND
quận đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan, UBND các
phường tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Y tế;
- TT Quận ủy;
- TT HĐND quận;
- CT UBND quận;
- Ông Nguyễn Quốc Thái - PCT UBND quận;
- Ban Tuyên giáo QU;
- BCĐ phòng, chống dịch bệnh quận;
- Bệnh viện Đa khoa Ngô Quyền;
- UBND 12 phường;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Thái

