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KẾ HOẠCH 

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi tại cộng đồng;   

kết hợp tiêm vét cho học sinh lớp 7,8,9,10,11,12 chưa tiêm mũi 1  

và người dân chưa tiêm mũi 2 trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. 

 
 

Căn cứ Kế hoạch số 11420/KH-UBND ngày 11/11/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ 

em từ 12 -17 tuổi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Thực hiện Công văn số 4447/UBND ngày 20/10/2021 của Ủy ban nhân dân 

thị xã Ninh Hòa về việc triển khai công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

cho trẻ em từ 12 -17 tuổi trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. 

Căn cứ số lượng vắc xin được phân bổ theo công văn số 4838/KSBT-

PCBTN ngày 05/12/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa. 

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa triển khai tiêm mũi 1 vaccin phòng 

COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tại cộng đồng, kết hợp tiêm vét cho học 

sinh lớp 7,8,9,10,11,12 chưa tiêm mũi 1 và cho người dân chưa được tiêm mũi 2 

trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, cụ thể như sau: 

1. Thông tin vắc xin, đối tượng tiêm vắc xin 

a) Sử dụng vắc xin Comirnaty của Pfizer-BioNtech để tiêm cho:  

+ Tất cả trẻ em từ 12 đến 17 tuổi không đi học tại cộng đồng (chỉ tiêu số 

trẻ em từ 12 đến 17 tuổi không đi học tổng hợp theo báo cáo trong tháng 10/2021 

của từng xã, phường); 

+ Kết hợp tiêm vét cho học sinh lớp 7,8,9,10,11,12 chưa được tiêm mũi 1; 

+ Tiêm vét cho người dân ≥18 tuổi đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin Pfizer. 

b) Sử dụng vắc xin Verocell (Trung Quốc sản xuất): để tiêm mũi 2 cho 

người dân ≥18 tuổi đã tiêm mũi 1 bằng vắc xin Verocell. 

2. Địa điểm, thời gian tiêm chủng 

- Bố trí điểm tiêm chủng tại các Trạm Y tế xã, phường; 

- Thực hiện tiêm trong 1 ngày thứ Ba, ngày 07/12/2021. 

3. Điểm tiêm chủng: bố trí bàn ghế, thực hiện các bước theo thứ tự sau: 

- Bàn tiếp đón: Tiếp nhận, phân loại, kiểm tra danh sách, kiểm tra phiếu 

đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 (phiếu phải có chữ ký đồng 

ý của cha mẹ hoặc người giám hộ), phát phiếu khám sàng lọc, hướng dẫn điền 

thông tin cá nhân vào phiếu khám sàng lọc. 



- Bàn đo mạch, thân nhiệt: Thực hiện đo mạch và thân nhiệt, điền thông tin 

vào phiếu khám sàng lọc cho đối tượng tiêm chủng. 

- Bàn khám sàng lọc: Bố trí bác sĩ hoặc y sĩ thực hiện khám sàng lọc theo 

mẫu phiếu khám sàng lọc ban hành kèm theo Quyết định số 5002/QĐ-BYT ngày 

29/10/2021 của Bộ Y tế về việc “ban hành hướng dẫn sửa đổi, bổ sung hướng dẫn 

khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đối với trẻ em”. 

- Bàn tiêm: Thực hiện tiêm vắc xin theo chỉ định của y, bác sĩ bàn khám 

sàng lọc, cấp phiếu xác nhận tiêm chủng. 

- Khu vực chờ sau tiêm: Bố trí 01 y, bác sĩ theo dõi đối tượng đã tiêm chủng 

trong 30 phút, xử lý tai biến tiêm chủng (nếu có), ký và trả phiếu xác nhận cho 

người đã tiêm chủng. 

4. Giao nhận vắc xin 

- Cán bộ Trạm Y tế nhận vaccine, vật tư tiêm chủng tại Khoa Dược-Cơ sở 

2 và các loại biểu mẫu tại Khoa Kiểm soát bệnh tật vào sáng ngày tiêm chủng. 

Cuối ngày bàn giao số vắc xin chưa tiêm hết về Khoa Dược; 

- Các Trạm Y tế rà soát số lượng người chưa tiêm mũi 2 bằng vắc xin 

Verocell của địa phương để dự trù nhận vắc xin Verocell tiêm cho người dân.  

5. Kế hoạch cấp cứu 

- Trưởng trạm Y tế chịu trách nhiệm phân công Y – Bác sĩ phụ trách theo 

dõi sau tiêm, xử lý tai biến tiêm chủng (nếu có); 

- Khi cần thiết, các Y - Bác sĩ trạm y tế gọi xe cấp cứu như sau: 

+ Các Trạm Y tế Ninh Hiệp, Ninh Đa, Ninh Hà, Ninh Giang, Ninh Phú, 

Ninh Đông, Ninh An, Ninh Sơn: gọi cấp cứu Bệnh viện ĐKKV Ninh Hòa 

(SĐT:0258.3844176); 

+ Các Trạm Y tế Ninh Sim, Ninh Tây, Ninh Thượng, Ninh Thân, Ninh 

Trung, Ninh Xuân, Ninh Phụng: gọi cấp cứu 0985553334 (BS.Mỹ); 0905456971 

(lái xe Minh); 

+ Các Trạm Y tế Ninh Ích, Ninh Lộc, Ninh Hưng, Ninh Tân, Ninh Quang, 

Ninh Bình: gọi cấp cứu 0708687789 (BS.Thường); 0345368647 (lái xe Trí); 

+ Các Trạm Y tế Ninh Thọ, Ninh Diêm, Ninh Hải, Ninh Phước, Ninh Thủy, 

NinhVân: gọi cấp cứu 0983630977 (BS.Lợi); 0905214007 (lái xe Đạt). 

6. Công tác báo cáo 

Cuối mỗi buổi cán bộ phụ trách điểm tiêm chủng báo cáo số liệu về khoa 

KSBT để tổng hợp, báo cáo tiến độ với tuyến trên. 

7. Đề nghị phối hợp 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường: 

+ Gửi giấy mời, thông báo cho trẻ em 12-17 tuổi không đi học tại cộng 

đồng đến điểm tiêm chủng tại Trạm Y tế theo khung giờ phù hợp; 



+ Chỉ đạo các lực lượng công an, dân quân, đoàn thể hỗ trợ các điểm tiêm, 

giữ trật tự, phân luồng, hướng dẫn người dân thực hiện tốt 5K và đảm bảo giãn 

cách theo quy định; 

+ Hỗ trợ Đoàn viên thanh niên thực hiện hướng dẫn trẻ em 12-17 tuổi tại 

cộng đồng điền thông tin vào các mẫu phiếu tiêm chủng; nhập dữ liệu vào phần 

mềm tiêm chủng, bảo đảm tất cả người đã tiêm chủng phải được nhập liệu ngay 

trong ngày. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường Trung học phổ thông, Trung tâm 

Giáo dục thường xuyên, Trung cấp Nghề Ninh Hoà: chỉ đạo các trường có học 

sinh đang học các lớp 7,8,9,10,11,12 chưa được tiêm mũi 1 phối hợp với Trạm Y 

tế trên địa bàn tổ chức tiêm vét vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh. 

- Đoàn thanh niên các xã phường: phân công 10 Đoàn viên thanh niên hỗ 

trợ Trạm Y tế nhập dữ liệu vào phần mềm tiêm chủng, bảo đảm đối tượng đã tiêm 

chủng được nhập liệu ngay trong ngày. 

- Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa: phân công xe cấp cứu, nhân lực 

để sẵn sàng hỗ trợ cấp cứu tại các điểm tiêm tại các xã phường: Ninh Hiệp, Ninh 

Đa, Ninh Hà, Ninh Giang, Ninh Phú, Ninh Đông, Ninh An, Ninh Sơn./. 

Đính kèm: 

- Mẫu phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; 

- Bảng phân bổ chỉ tiêu ,vắc xin, vật tư tiêm chủng các điểm tiêm. 

- Mẫu lập Danh sách đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại cộng 

đồng. 

 

Nơi nhận:      
- Sở Y tế (báo cáo-VBĐT); 

- Trung tâm KSBT (báo cáo-VBĐT); 

- UBND thị xã (báo cáo-VBĐT); 

- BCĐ PCD thị xã (báo cáo-VBĐT); 

- UBND 27 xã, phường (p/h-VBĐT); 

- Phòng Y tế (VBĐT); 

- Bệnh viện ĐKKV Ninh Hòa (VBĐT); 

- Các trường THPT,TTGDTX,TCN (VBĐT); 

- Lãnh đạo TTYT (VBĐT); 

- Các đơn vị trực thuộc (VBĐT); 

- Lưu: VT, KSBT. 
 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Tiến Khoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MẪU PHIẾU ĐỒNG Ý THAM GIA TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19  

(Ban hành kèm theo Công văn số 8688/BYT-DP ngày 14 tháng10 năm 2021của Bộ Y tế) 

 

 

PHIẾU ĐỒNG Ý THAM GIA TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19 

1. Tiêm chủng vắc xin là biện pháp phòng bệnh hiệu quả, tuy nhiên vắc xin 

phòng COVID-19 có thể không phòng được bệnh hoàn toàn. Người được tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 đủ liều có thể phòng được bệnh hoặc giảm mức 

độ nặng nếu mắc COVID-19. Sau khi được tiêm vắc xin phòng COVID-19 cần 

thực hiện đầy đủ Thông điệp 5K phòng, chống dịch COVID-19 

2. Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 có thể gây ra một số biểu hiện tại 

chỗ tiêm hoặc toàn thân như sưng, đau chỗ tiêm, nhức đầu, buồn nôn, sốt, đau 

cơ…hoặc tai biến nặng sau tiêm chủng. 

3. Khi có triệu chứng bất thường về sức khỏe, người được tiêm chủng cần liên 

hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Sau khi đã 

đọc các thông tin nêu trên, tôi đã hiểu về các nguy cơ và: 

Đồng ý cho trẻ tiêm chủng ☐;           Không đồng ý cho trẻ tiêm chủng ☐ 

Họ tên cha/mẹ hoặc người giám hộ: .................................................................. 

Số điện thoại: .................................................................................................... 

Họ tên trẻ được tiêm chủng:............................................................................... 

           .....................ngày......tháng.....năm 202... 

       Cha/mẹ hoặc người giám hộ 

        (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1: 

Chỉ tiêu tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho  trẻ em 12 – 17 tuổi tại cộng đồng 

 

TT Xã phường 

Số trẻ 

em  

12-17 

không đi 

học 

Cấp vắc xin và vật tư tiêm chủng 

Vắc xin 

Pfizer  

(lọ= 6 

liều) 

Trang 

phục 

bảo hộ 

Khẩu 

trang y 

tế (cái) 

Sát khuẩn 

(chai 

500ml) 

Găng 

tay 

 (đôi) 

1 Ninh An 73 14 10 20 1 10 

2 Ninh Bình 38 8 10 20 1 10 

3 Ninh Đa 129 23 10 20 1 10 

4 Ninh Diêm 28 6 10 20 1 10 

5 Ninh Đông 48 9 10 20 1 10 

6 Ninh Giang 100 18 10 20 1 10 

7 Ninh Hà 81 15 10 20 1 10 

8 Ninh Hải 38 8 10 20 1 10 

9 Ninh Hiệp 96 18 10 20 1 10 

10 Ninh Hưng 98 18 10 20 1 10 

11 Ninh Ích 95 18 10 20 1 10 

12 Ninh Lộc 166 30 10 20 1 10 

13 Ninh Phú 39 8 10 20 1 10 

14 Ninh Phụng 114 21 10 20 1 10 

15 Ninh Phước 157 28 10 20 1 10 

16 Ninh Quang 125 23 10 20 1 10 

17 Ninh Sim 47 10 10 20 1 10 

18 Ninh Sơn 111 20 10 20 1 10 

19 Ninh Tân 51 10 10 20 1 10 

20 Ninh Tây 161 29 10 20 1 10 

21 Ninh Thân 99 18 10 20 1 10 

22 Ninh Thọ 22 7 10 20 1 10 

23 Ninh Thượng 155 29 10 20 1 10 

24 Ninh Thủy 119 22 10 20 1 10 

25 Ninh Trung 143 26 10 20 1 10 

26 Ninh Vân 25 6 10 20 1 10 

27 Ninh Xuân 126 24 10 20 1 10 

  Cộng 2484 466 270 540 27 270 

 

Ghi chú:   

 Số lượng vắc xin Pfizer cấp cho từng xã phường nhiều hơn số vắc xin cần 

tiêm cho đối tượng trẻ em 12-17 tuổi tại cộng đồng. Các Trạm Y tế sử dụng số 

vắc xin còn lại để tiêm vét cho học sinh lớp 7,8,9,10,11,12 chưa tiêm mũi 1 và 

người dân ≥18 tuổi còn sót chưa tiêm mũi 2.



 Phụ lục 2: 

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TẠI CỘNG ĐỒNG 

   

        Địa phương:…........................ 

TT Họ và tên * 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Tuổi Giới 

Đơn vị 

công 

tác  

Số điện 

thoại (cá 

nhân/cha 

mẹ/người 

giám hộ 

Số CMT/ 

CCCD/ 

Mã số 

định danh 

CCCD 

Số thẻ 

bảo 

hiểm y 

tế * 

Địa chỉ nơi ở hiện tại * 
Thông tin tiêm chủng vắc xin phòng 

Covid-19 

GHI 

CHÚ Số 

nhà/ 

Tổ 

Xã 

/Phườn

g 

Quận 

/Huyện 

Tỉnh/

TP 

Loại 

vắc 

xin 

Ngày 

tiêm 

M1 

Ngày 

tiêm 

M2 

Cấp 

giấy 

xác 

nhận 

1                                   

2                                   

3                                   

4                                   

5                                   

6                                   

7                                   

8                                   

9                                   

10                                   

11                                   
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