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UY BAN NHAN DAN 
Ti!! XA CIJ'A LO 

Se,: /KI-I-UBND 

CONG HOA XA 1-101 CiIU NGHIA VflT NAM 
DOc 1Ip - Tiy do - Htnh phL'ic 

Cñ'a Lô, ngày 05 tháng 02 na/n 2022 

IIE HOACH 
Triên khai Chin d!ch  tiêrn väc xin phông COVID-19 

müa Xuân 11am 2022 (dot 2) 

-, Thirc hin Kê hoch se, 125/KH-BYT ngày 26/01/2022 cüa B Y të ye 
vic Kê hoch to chrc Chiên djch tiêm chüng ma Xuân närn 2022; 

- Thirc hin COng van so 424/CV-SYT.NVY ngày 26 tháng 01 närn 2022 
cüa Sâ Y tê Ngh An ye vic to chi.lrc Chiên djch tiêm vac xin phàng COVID-19 
tti Ngh An närn 2022 ,; 

- Thrc hin kiên chi dçio cüa DOng chI Bi thr thj üy — Trung ban chi dao 
phOng chông djch COVID-19 Thj xã Cira Là tti h5i nghj sang ngây 04/02/2022. 

Uy ban nhân dan Thj xà Cüa Là xây dijng Kê hoach triCn khai triCn khai 
Chiên djch tiêm väc xin phàng COVID-19 tai  Ngh An nãm 2022 trén dja bàn Thj 
xã Cira LO, nhu sau: 

I. MIJC TIEU 

1. Mic tiêu chung: 

- Dam báo ngu'ài dan dü diu kin tiém chüng Vac-xin COVID-19 dup'c 
tiém chüng trong thai gian trong dpTêt nguyen dan Nhâm Dan 2022. 

2. Muc tiêu cu the 

- bàn b5 ngui dan trén dja bàn, ngiRi xa qué v dja ph.ro'ng, du khách... 
dü diéu kiên duoc tiêm Vac-xin COVID-19. 

- Dam bâo an toàn, hiu qua khi sir diing vc xin phàng COVID-19. 

- Darn bão dat se, lucmg Vacxin và chi tiêu dä ducc phân bô; 

II. TRIEN KHAI KE bACH 

1. Thôigian: 

- Tr ngày 05/02/2022 dn ht ngày 10/02/2022. 

2. Dôi tu'Qng: 

- Toàn b5 ngui hrn và tré em có chi djnh và den thai gian tiêm dang 0' trCn 
dja bàn duc tiêrn Vac-xin COVID-19 theo huang dn cOa nhà san xuât. 

3. Pham vi triên khai: 

- TrCn quy mô 7/7 phuang cOa Thj xt 

4. HInh thñ'c trin khai: 

- Triën khai theo Chin djch, min phi. 



2 

5. Vác-xin: 

- Nhn tir nguôn cp cüa tinh. 

- Các Ioai Vac-xin dà du'cc Bô Y t cho phép sr ching, Co chi djnh tiêm cho 
tré em và ngu'ôi ion. 

6. Nhân Lire: 

- Can b y t Tram y th 7 phi.thng và Trung tarn y t 

- BCD các phung huy dng hrc 1ucng các to chü'c, doàn the, tru'ng hQc 
lam nhim yin  tiêp don, huâng dn thU tic, diêu phôi buôi tiêm, nhtp 1iu, tuyén 
truyên. 

III. TO CHC THIIC HItN 

1. Tiêp nhn vc xin, vt tif tiêm chUng 

- S lucing vc xin phông COVID-19 ducic phân b theo quy& dlnh  cUa Scr 
Y tê và so lucing cOn dinr trU tai  Trung tarn y té. 

- Born kim tiêrn, hp an toàn giao Trung tam Kim soát bnh tt tinh phãn 
bô dinra  theo so Iu'cng väc xin dà dirc cap tai  các don vj. 

- Trung tarn y tê tiêp nh.n Vac-xin, vtt tu tiêm chUng ti'.r Tinh v và len k 
hoach phân bô cho cãc phuOng. 

- Các phuOng nhtn Vac-xin tai  Trung tam y tê hang ngày, so krng theo ké 
hoach trng buôi tiêm và phãi thinrc hin tiêm dat so lugng dä du'c phân bô theo kê 
hoach, dam bào tiên d và an toàn tiêm chUng theo quy djnh. 

2. Diu tra, Ip danh sách di tu'qng 

- Ban chi dao  Tiêm chUng phix?ng, và UBND các phisäng ,Trm y tê 
phumg l.p danh sách dôi tucmg tiêm chUng müi 1, müi 2, müi bô sung, rnQi nhãc 
lai dê có kê hoach tiêm cho khoa hoc. 

- Danh sách 1p theo nhóm di tucrng: h5 gia dInh/khi/phinmg, 

3. Cong tác truyên thông 

Thlnrc hin hoat dng thông tin, truyn thông nhm mine dIch dê ngithi dan 
hiu rO: 

- Minic dIch, 2 nghTa, hiu qua cUa vic tiêm v.c xin phOng COVID-19. 

- Minic  tiêu, di tuclng, dja bàn, phucing thtlrc trin khai tiêrn vãc xin phOng 
COVID-19 dçit 1 trên dja bàn. 

- Chi djnh, chng chi djnh cUa vc xin phOng COVID-19, phãn trng có the 
gp phái và huó'ng x1r 1 sau tiêrn chUng. 

2. To chile tiêm chUng 

- Can ctr vao danh sách di tucYng tiêm chUng, th chirc các bui tiêm, ban 
tiêm darn bão an toàn tiêm chUng và dam bào an toàn phOng chong djch. Môi 
phithng to chirc tOi thiêu 02 diem tiêm dê dat  tiên d dê ra; 
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- To chirc bui tiêm chUng theo thiing quy djnh t?i  Nghj djnh sO 
104/2016/ND-CP ngáy 1/7/2016 cüa ChInh phüvà các van ban B Y tê ye vic 
Huóng dan to chüc buOi tiêm chüng, Hu'ó'ng dan khám sang lQc tiêm vac xin 
phOng COVID-19. 

- Trong su& qua trInh trin khai chin djch Trung tarn y t các di cp cüu 
ni viên và cap cü'u ngoIi vin tnrc san sang dáp üng khi có tInh huOng tai hiën 
sau tiêrn chüng xáy ra. 

- Ban chi do cácphu'ng huy dng các hrc luvng tharn gia phân 1ung, tiêp 
don, nhp 1iu trong buôi tiêm. 

- Trong trithng hcp, Co di tuçmg tiêrn cO nhu cu tiêm ma vi 1 do nào dO 
khong den tiêm tti diêmtiêm thi Ban chi d?o  to chiIrc kIp tiêm liru dng den nhã, 
Co quan, doanh nghip dê dam báo tiên d và chi tiêu de ra. 

IV. TRACH NHIM THVC HflN 

1. Ban chi thio Tiêm chüng Thi xã. 

- Tham rnuu UBND Thj xã ban hành I( ho?ch Chin djch, chi dao 
PhOng y t, Trung tam y t giárn sat vic to chirc thxc hin kê hoich dã du'pc 
phê duyt. 

- Chi do Trung tarn y t tip nhn, báo quãn vác xin; hung dn các 
phuO'ng to chirc các buôi tiêm chüng darn bão an toàn, chat 1ucng; san sang 
các phuo'ng an xir trI các truô'ng hgp phãn 1rng sau tiêm; tong hç'p và báo cáo 
theo quy djnh. 

- Chi do phOng Van hOa thông tin, các phung tang cung cong tác 
tuyên truyên trên các phuong tin truyên thông dti chüng t?i  dja phiiong ye Re 
hotch triên khai Chiên djch tiêm väc xin phOng COVID- 19. 

- PhOng Y tê và các thành viên to thuäng trirc giüp vic Trung tarn chi 
huy: Tang cuà'ng chi d?o,  giám sat vic triên khai thrc hin Chiên djch tiêm 
chüng ti các diem tiêm. Tong hgp báo cáo sO 1iu ye BCD Thj xa tru'Oc 1 8h 
hang ngày; Tham muu BCD biëu duo'ng, khen thuOng kjp thai các don vj lam 
tot, nhäc nh& phé bInh nhUng don vj khOng hoân thành chi tiêu kê hoach de ra. 

2. Trung tam y tê: 

- Can cir K hoch cüa Ngành và K hoch nay d huang dn BCD, Tram y 
tê phuàng triên khai tii phu'à'ng dtt chi tieu ké hoçich và darn báo an toàn. 

Thng ké s 1iu nguai chua tiêm rnl,m2, và so ngui dñ diêu kiri tiCm 
rnüi 3/ trén tirng phuO'ng de tharn muu phan bô sO !uvng Vacxin; phOi h9p UBND 
các phu'Ong to chirc sO lu'c'ng diem tiêm, và diem tiêm lu'u dng trén dja ban (mOi 
phung bO trI It nhat 02 dien-i tiern) 

- Tip nhn, vn chuyn, báo quãn vac-xin nhn tii tinh v Trung tarn darn 
báo an toãn. Len ké hotch phan bO vác xin vâ vt Ui tiêm chüng cho accs phu'ang 
kjp thai. 
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- Bô trI các di cp cru ni viii tti khoa I-Ii src cp cü'u và !uu dng tui 
các phumg (bao gOin nhón v/en y tê, ihuóc, vii lii; thiêi bi và phuo'ng tin vmn 
chuyên cap c&u,), san sang dáp irng các tInh huông xáy ra trong qua trInh thirc hin 
chiên djch tiêrn chüng väc xin phông COVID- 19 tai  don vj và kjp thô h tro' các 
diem tiêm chUng khi có yêu câu. 

- Khn truo'ng tip cn cp cüu, xü trI nhQ'ng tru&ng hp tai bin nIng theo 
dung quy chê chuyên rnôn; kjp thai phoi hcp diéu tra, dánh giá nguyen ithân tai 
biên ning lien quan den tiêm chüng ('nêu co). 

- Tng hvp s 1iu k& thic tüng buôi tiêm v Ban chi dao hem ching th 
xA theo quy djnh. 

3. Phông Tài chInh- K hoch: 

Tham mixu UBND Thj h trçc kinh phi d dáp img cho hott dng tiêm chüng 
vac-xin phông Covid-19 theo quy djnh. 

4. Phông Van hóa thông tin: 

- Chi do Trung tam Van hóa th thao và truyên thông Thj xà, Ban van hóa 
các phuO'ng to chirc cOng tác truyên thông Chiên djch tiêm Vac-xin COVID-19. 

- Phi hçp Trung tam y th c.p nht các thông tin lien quan dn chin djch dê 
tuyên truyên rng rài trên các phuo'ng tin thông tin di chñng kjp thOi. 

5. Phông Giáo dye dào to: 

- Chi dio các Co si giáo diic trên dja bàn thng ké, 1p danh sách can b. 
giáo viên, hçc sinh chua tiêm vac-xin theo tü'ng mQi tiêm gri danh sách ye Ban chi 
dto thj xä và Ban chi do các phuO'ng dê có kê hoch tiêm. 

- Chi do các tming h9c b tn can b ( doàn thanh niën, nguäi thành thio 
may tInh) h trçc cOng tác nhp 1iu tai các diem tiêm. 

6. UBND các phtrOng 

- Xây dijng K hotch trin khai Chin djch tiêm Vac-xin COVID-19 müa 

Xuân näm 2022 mt cách chi tit theo tü'ng dim tiêm, buôi tiëm; 

- Rà soát chInh xác thng kê s lieu ngi.xi chua tiêm ml,m2, và s nguii dü 
diu kin tiêm müi 3 báo cáo ye Trung tam Ytê và phOng Y tê tru'c 14h chiêu 
ngày 06/02/2022; Phôi hcp vi Trung tam dé to chirc so lucmg diem tiêrn, Va 
diem tiêm km dng trên dja bàn (mi phuing bô trI It nhãt 02 diem tiêm) 

- Chi do các khi, phi hcp vâi các co quan, don vi, doanh nghip dóng 

trên dja bàn rà soát d6i tuçing tiêm, vn dng tiem và t chuc tiêm cho các di 

tucng dam bão tin d và an toàn. 

- Huy dng ti da hrc luçrng tham gia t chrc chin djch tiem chüng nhu 
Cong An, dan phàng, Giáo viên, Doàn thanh nien và các t chtrc doàn the; b trI 

ngun lirc dam bão cho cong tác t chuc chin djch. 
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7. Be ngh Uy ban Mit trn, các doàn the Th xä tuyên truyên vIn dng 

doân vien, hi viên thuc din tiêni Vac xin tharn gia tiêm trong dçit triên khai 

chin dch, huy dng các ngu&i lçrc h trci Chin djch (khi ciiî thi&). 

D nghj BTV Thj doàn bi trI hrc lucng Doãn viên, thanh niên h tai  các 

dini tiêm trong sut qua trInh t chtrc chin djch tiêm chüng Mia Xuân. 

V. KINH PHI 
1. Nun kinh phI Trung u'ong 
Nguôn kinh phi Trung uong: Kinh phI mua väc xin Va vt tu' tiêm chüng 

(Boin k/in tiêin, hop an toàn). 
2. Nguôn kinh phi dja phu'o'ng 
Trung tarn t thj xä và UBND các phung can cr vào k ho ich triên khai, 

xây dijng dir toán kinh phi trInh Uy ban nhân dan thi xã phé duyt dê to chirc triên 
khai thic hiên. 

3. NguOn kinh phI khác 
Huy dng các nguôn hrc kinh phi hçp pháp khác nhu các doanh nghip. nhâ 

hâo tam, nguôn üng h phông chông djch COVID-19 (neu co),... 

Trën dày là Kê Iioich To chirc Chién djch tiêrn väc xin phOng COVID-19 
rnüa Xuân näm 2022 trên dja bàn thj xâ. UBND thj xã yêu câu Thu tru'O'ng các 
ban, ngành, don vj lien quan, Chü tjch UBND các phuông triên khai thrc Iiin 
nghiêrn tñc, kjp thO'i và hiu qua dat  chi tiêu dê 

1Vo'i n/ian: 
- UBND Tinh (B/c); 
-SaY t(b/c); 
- TT Thi Uy - TT HDND thj xâ; 
- BCD P.0 dich COVID-19 thi x; 
• Chi tjch, các PCT UBND thj xä; 
- TT Chi huy P.0 dich COVID-9 TX; 

- Liru VT,YT. 

TM.UY BAN NHAN DAN 
KT.CHU TICH 

PHO CHU TICH 

 

 

 

bang Van Phüc 

- 
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PHV LUC : BANG PHAN BO vAc —XIN COVID-19 CHIEN DICH 
MUA XUAN NAM 2022 

TT DON VI PFIZER ASTRA ZENECA VEROCELL 

1 NghiTân 2761 120 30 

2 NghilhUy 2673 120 30 

3 Thu Thiiy 2229 100 30 

4 Nghi Thu 2101 100 30 

5 NghiHuGng 2092 120 30 

6 NghiHôa 2340 100 20 

7 Nghi Hãi 2470 120 30 

8 TTYT 110 100 0 

Tong 16.776 880 200 
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