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Till  XA C1i'A LO 

CONG FIOA XA 1101 CHU NGHIA VI1T NAM 
Dôc lap — Tu' do — Fianh phiic 

S: /KH-UBND C6'a /6, ngày tháng 9 nàm 2022 

KE HOiCH 
Triên khai tiêm chüng bô sung vc xin Bii Iit (bOPV), vàc xin Sö'i- 

Rubella(MR) cho trë tñ' 1 den 5 tuôi vã vãc xin Uôn van (Td) cho tre 7 tuôi 
vüng yCu to nguy co' cao tii thi xã Cfl'a  là nim 2022 

I. CAN CU' XAY D1NG KE HOJCH 
Can c'r K hotch s 3201/KH-SYT ngây 10 tháng 8 näm 2022 ciia SO' Y 

tê ye vic tiêm bô sung vàc xin Uôn van- Bch hâu giãrn lieu (Td) trCn dja bàn 
Tinh Ngh An nãrn 2022; 

Kë hotch so 3488/KH- SYT ngày 31 tháng 08 nàrn 2022 cOa SO' Y Tê ye 
vic triên khai chiên djch tiêrn chOng bO sung vac xin uOng bii lit (bOPV) cho 
tré ttr 1 den 5 tuôi và väc xin SO'i-Rubella (MR) cho trê tü 3 -5 tuôi yang yêu tO 
nguy co' cao Tinh Ngh An näm 2022; 

II. MI.JC TIEU 
1. Mtic tiêu chung 
TrC ta 1-5 tuôi yang nguy co cao du'çc uOngbô sung väc xin bOPV, tré tO' 

3-5 tuOi tiêm väc xin MR vâ tré 7 tuOi du'9'c tiêrn väc xin Uôn van -Bich hâu gop 
phân tang t' l min djch phàng bnh bi lit; sO'i- rubella và uôn van - bch hâu 
trong cong  dông. 

2. Muc tiêu cu the 
- Dtt t' I 95% tré tO' 1-5 tuôi duç'c uOng bO sung 02 liCu väc xin bOPV 

hen dia bàn Thi xa CO'a lO. 
- Dçit t' l 95% tré t1r 3-5 tuôi du''c tiCm bO sung 01 lieu väc xin MR trên 

dja ban Thj xa CO'a là. 
- Dit t' l 95% trC 7 tuôi du'p'c tiêm bô sung 01 lieu väc xin uOn van- bach 

hâu (Id) trên dia bàn thi xã CO'a là. 
- Darn bão an toân và chat lu'ng tiëm chüng theo Nghj djnh sO 

104/2016/ND-CP ngày 01/7/2016 cCia ChInh phü quy djnh ye hoit dng tiCm 
chüng vâ các quy djnh cOa B Y tê ye tiêrn chüng. 

III. THOL GIAN VA PHM VI TRIEN KHAI 
1. Thô'i gian: 
- Ngày 13/9/2022 và ngàyl4/9/2022 triën khai uOng väc xin bOPV va 

tiêrn vãc xin MR ti các tnrO'ng Mâm non. 
- Ngày 20/9/2022 triên khai tiêm väc xin UOn van- bach hâu (Td) ti các 

tru'O'ng Tiêu h9c. 
2. Dôi tu'yng 
- Tat cá tré tO' 1 den 5 tuOi trên dja bàn Thi xa CO'a là së du'c uOng 2 lieu 

väc xin bOPV khOng k tien sO' ducic tiêrn chüng väc xin bOPV, hoic väc xin 
IPV hoc vic xin phôi hçp chO'a thành phân IPV tru'O'c do. Ngoii trO' trC dã uông 
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vãc xin bOPV trong thii gian <1 tháng truc khi triên khai tiêm bô sung. Dtj 
kiên so dOi tung là 4.260 trê. 

- Tat cà tré tir 3 den 5 trCn dja bàn Th xà Cü'a là së drc tiCrn 01 mti vãc 
xin MR khOng kê tiên sr du'c tiêrn chüng väc xin si, hoac  vãc xin so - rubella 
(MR) hotc vãc xin si - quai bj - rubella (MIVIR) tru'ic do. Ngoii trir Ire dâ tiCm 
vac xiii si, MR, MIVIR trong thai gian <1 tháng tnrc khi triên khai tiem bô 
sung. Dir kien so dôi tu'clng là 866 tré. 

- Tat cä tré 7 tuôi du'Gc tiêrn 1 rnüi väc xin Td (dcr kiCn 11 70 trC). 
IV. KINH PHI TH1C HIEN 
1. Kinh phi inua vc xin, vat tu tiêrn chüng: Churong trmnh TCMR Se phTh 

bO vic xin bOPV cho tinh, da plurang dê triën khai chiên djch tiêm chOiig bô 
sung uam 2022. 

2. KIith phi cho các hoat dng trin khai kC hoach tai dja phu'ang 
Kinh phI cho các hoat d5ng  diêu tra và 1p danh sách dOi tu'cYng, ill sao 

biCu mâu, truyCn thông vn dng cong  dông, cong thtc hiii rnüi tiCm, giám st 
tnicYc và trong khi triên khai... du'c hO tr tü nguOn ngân sách thj xà, pht.riiig. 

V.TO CHU'C THU'C HIN 
1. PhOng V tê: Tang cuO'ng clii dao,  giárn sat viec  triën khai thijc hiên 

cua các cci quan dan vi lien quan, báo cáo UBND th xâ dê clii dao kip thO. 
2. TrungtãinYtê 
- TO chrc tIirc hiên kê hoach chiên dich tiêrn bô sung väc xiii UOn van-

Bach hâu giâm lieu (Td) cho tré 7 tuôi; cliiCn dich  uông \'ac xiii [3ii hii 
(bOlV), TiCin vãc xiii Si - rubella ( MR) cho tré tO' I den 5 tuOi 1iii d!a ban 
pliO hcp vi tmnh hInh dia phi.rang. 

- PhOi hcxp vi PhOng Giáo due thj xã và các dan vj lien quan trong qua 
trInh lriCn khai tllirc hen ellen dich. 

- Kiêrn tra, giárn sat hoat dông triên khai tiêrn chiên d!ch,  tong !içYp tInh 
hinh vá báo cáo ket qua kip thai theo di'ing quy djnh. 

- l-Iuy dng các nguOn 1rc và sr vào cuc cUa các ban ngànli doân thC 
trong qua trinhi trien khai thirc hin chiên dcli. 

- Chu trách iihiii bó tn can b phôi hap vói ca sO tiCm cliung thijc 1iin 
vic khám sang icc tnrOc tiêm chüng, thành 1p di cp ciru và xi.r tn các lni.rOng 
hcp phán 0'ng sau tiêrn chüng. 

3. PhOng giáo dc  vã dào tao 
- Clii dao  các tru'Ong nârn non, tiêu lice trên da bàn phôi hap chitt chC vi 

Tram Y té các pliuOng trong vic xay dirng Kê hoach, rà soát, 1p danh sách clot 
tuang 136 lii nhan luc ho tra, dia diem tiien khai thu hiCn cluCn dlLh iiCm 
chOng vc xin bOPV, väc xiii MR, vãc xiii Td ti dja diem tru'Ong hpc. 

- Pliôi hap vai Tram Y te thông bao cho cac bâc clia me hoãc nguoi giam 
h ye Kê hoach triên khiai chiên djch tiêrn clUng väc xin bOPV, väc xiii MR, 
Väc xin Td là các loai vac xiii tré ducyc tiêrn, dia diem tiêrn, thai gian liCm va 
liu'Oiig dn theo dOi câc phán rng sau tiêm chUng d cUng phOi iicp. 

- PhOi hicp vOi Tram Y tê trong cOng tác tuyên truyên ' nghia, Io'i Ichi c0a 
chiCn djchi uOng vãc xin bOPV, tiêm väc xiii MR, tiern väc xiii Td cho 1r, cha 
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- Phôi h(yp vó,i ngành Y t trong cong tác tuyên truyn nghTa, ipi Ich ccia 
chiên dch uông vàc xin bOPV, tiém väc xin MR, tiêm väc xin Td cho tré, cha 
m hoc nguO'i giám h cüa tré tham gia chiên djch; phOi hçp to chilic kim tra, 
giárn sat tnró'c, trong và sau khi triên khai chiên djch. 

4. Phông Van hóa và thông tin, Trung tam Van hóa- The thao và 
TriiyCn thông 

- PhOi hçm vâi Trung tarn tê, UBND các phung và Trm y tê truyên 
thông các thông tin ye ke hoch triên khai chiên djch uOng vac xin bOPV, tiCm 
vLc xin MR, tiêm vàc xin Td cho tré. 

- Tang thai lu'Q-ng phát song, tin bài tuyên truyên ye chiên djch: trong dO 
tip trung tuyên truyên ye miic dIch, nghTa, lçii Ich, tInh an toàn, dOi tugng 
thuc din tiêm, thO'i gian, dja diem triên khai chiën djch sâu rng den dông dáo 
các tang lop nhân dan trén da bàn Th xa Cfra là. 

5. Phông Tài chInh KC hotch 
Trên co s dê xuât cüa Trung tarn Y tê tharn rnuu UBND th xà can dOi và 

h trcl kinh phI cho các ho?t dng trong chiên djch uOng väc xin bOPV. tiëni vãc 
xin MR, tiêm väc xin Td cho trC. 

6. Uy ban nhãn dan cãc phu'ô'ng 
- Xãy dirng ke hoich triên khai chién djchtiCrn bô sung väc xin UOn van-

Bich hâu giãm lieu (Td) cho trC 7 tuôi; chiCn djchuOng vàc xin Bii lit 
(bOPV), hem väc xin Si — rubella ( MR) cho trC t'r 1 den 5 tuôi trCn dja bàn. 

- To chirc các hot dng truyên thông denâng cao nhn thOc trong cng 
dOng dê chiên djch dt két qua cao nhât; Can dôi h trçY nguôn kinh phi cho các 
Trtm Y te trong qua trinh triCn khai thixc hin. 

7. Trim Y tC các phu'&ng: 
- Tharn milu UBND phu'Ong phê duyt kê hoich và triên khai thc hin 

hoat dng chien djch tiêm bO sung väc xin UOn van- Bach hau giárn lieu (Id) 
cho tré 7 tuôi; chiên djch uOng väc xin Bti 1it (bOPV), hem väc xin SOi — 
rubella ( MR) cho tré tii 1 den 5 tuôi trên dja bàn phuing. 

- Xãy dçrng ke hoich trinh Uy ban nhân dan phuOng h trçY kinh phI triCn 
khai chiCn dich. 

- Phôi hç,p vOi các tru'Ong main non, tiCu hpc và các don vj lien quan triCn 
khai thuc hiên chiên dich. 

- Báo cáo kêt qua thii'c hin chiên djch theo quy djnh. 
Yéu câu các phOng, ban, co quan don vj lien quan, UBND các phuO'ng 

nghiêm tOc triên khai thijc hin./._- 
[Vol iilzâiz: 

-SOy tê(b/c); 

- Trung tarn KSBTT(b/c); 
- TT Thj Qy, TT I-IDND thi xã (b/c); 
- ChO tich, các PCT UBND thi xâ; 
- Các phOng, ban, ngành lien quan; 
- UBND các phuDng; 

- Lu'u: VTYT>_ 
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