
Uc BAN NHAN DAN CONG HOA XA 1101  CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN KIM SJN Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S& 215/KJ-I-TJBND Kim San, ngày 25tháng 11 nám 202] 

KE HOACH 
• .h •A • Trien khai Chien d!ch  tiem vac xin phong COVID-19 dçrt XI cho nhom 

di tirçrng h9c sinh hr dü 12 dn dirói 18 tui trên dja bàn huyn Kim Son 

I.CJSPHAPLY 
- Lut Phông, chng bnh truyn nhim so 03/2007/QH12 ngày 

21/11/2007; 
- Nghj djnh si 104/2016/ND-CP ngày 01/7/2016 cüa ChInh phü quy djnh 

v hot dng tiêm chüng; 
- Thông tu s 34/2018/TT-BYT ngàyl2/11/2018cüa Bô Y t quy djnh chi 

tiêt mt si diu cüa Nghj djnh 104/2016/ND-CP ngày 0 1/7/2016 cüa ChInh phü 
quy djnh v hot dng tiêm chüng; 

- Quyt djnh s 1464/QD-BYT ngày 05/03/2021 cüa B Y t v vic ban 
hãnh huàng dn tip nhn, bào quán, phân phi và si'r ding vc xin phông 

COVID- 19. 
- Cong van so 1734/BYT-DP ngày 17/3/2021 cüa B Y t v vic hu&ng 

dn t chi'rc bui tiêm chüng vc xin phông COVID-19. 
- Quyt djnh s 5002/QD-BYT ngày 29/10/2021 cüa B Y t ye vic ban 

hành Huàng dn tm thai khám sang icc truic tiêm chüng vc xin phông 

COVID-19 di vi tré em. 
- Quy& djnh s 3355/QD-BYT ngày 8/7/2021 cüa B Y t v vic ban 

hành K hoch trin khai chin djch tiêm vAc xin phông COVID- 19 11am 2021-

2022. 
- Cong van s 8688/BYT-DP ngày 14/10/202 1 cüa Bô Y t v vic tiêm 

vc xin phông COVID-19 tü dü 12 dn 17 tuM. 
- Quyt djnh s 1508/QD-VSDTTTJ ngày 12/11/2021 vâ Quyt djnh s 

1557/QD- VSDTTIJ ngày 19/11/2021 cüa Vin V sinh djch t Trung ucmg v 
vic phãn b vc xin phông COVID-19 dçit 83 và 93. 

- K ho.ch s 139/KH-SYT ngày 24/11/202 1 cüa Si Y t tinh Ninh BInh 

v vic trin khai Chin djch tiém vc xin phông C OVID- 19 dçit XI cho nhóm 
cti tucmg hc sinh tir dü 12 dn duài 18 tui trên dja bàn tinh Ninh BInh. 

II. MUC TIEU 
1. Mtic tiêu chung 
Phông, chng djch chü dng bang vic sir diing vc xin phông COVID-19 

cho tré ti'r dü 12 ctn duâi 18 tui trên dja bàn huyn. 
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2. Muc tiêu c1J th 
- 100% s 1iu vc xin phông COVID-19 di.içie cp duçic tiêm min phi cho 

di tuçmg h9c sinh tir 12 dn duOi 18 tui trén dja bàn toàn huyn. 
- Dam bào an toàn cho các di tuçng tiêm chUng vc xin phông COVID- 

19. 
III. NQI DUNG HO3T DQNG 
1. Xác djnh di ttrçrng, thô'i gian, da dim, hInh thirc trin khai tiêm 

vc xin phông COVID-19 
1.1. Lra ch9n dji Eir1ng trièn khai 
bàn bO di ttrçmg là hçc sinh thuc các tnrông THCS trong d tui tü dü 

12-15 tui và di tuqng là tré em tir dU 12 dn duâi 18 tuM không di h9c trên dja 
bàn huyn Kim Scm chua duçic tiêm vc xin. 

(MOc thai gian tInh do tuii tir ngày 26/11/2009,) 
1.2. Dja dim, thôi gian tiêm chüng 
* Dja dim: Tii các tri.ring THCS, Tiu hçc và THCS trên dja bàn. 

* Th&i gian: tur ngày 26/11/202 1 dn ngày 28/11/2021. 
(Theophy lyc chi tilt gzri kern,) 
1.3. I1inh th,c triln khai 
- Trin khai chin djch tiêm dng bat tai các diem tiêm ehüng. 
- Trung tam t các huyn thành 1p  các doàn tiêm chüng luu dng d 

trin khai tiêm cho các di tixçmg tai  các truàng THCS, Tiu hçc và THCS trén 

dja bàn. 
- Thirc hin tiêm chüng theo dung quy djnh tai  Nghj djnh s 104/201 6/ND-

CP ngày 01/7/2016 cüa Chinh phU quy djnh v hoat  dng tiêm chüng và các 

Hung dn cüa Bô Y t tti các Cong van s: 1734/BYT-DP ngày 17/3/2021 v 

vic hithng dn t chüc bui tiêm chüng v&c xin phông C0V1D19; s' 
3886/BYT-DP ngày 11/5/2021 v vic hi.r&ng dk giám sat sr c bt lçii sau 
tiêm vc xin phông COVID-19; s 54881BYT-KCB ngày 09/7/2021 v vic 
huàng dn bào dam an toàn tiêm chüng vc xin phông COVID-19 và tInh hinh 

din bin thrc t, dam bâo an toàn cho di tiiçing &rçlc tiêm; b trI dy dü 

phucrng tin, trang thi& bj và diu kin lien quan khác ph11c vi tiêm và theo dOi, 

chàm soc s1rc khOe sau tiêm. 
- Dam bâo quy djnh v phOng chng COVID-19 tai  dim tiêm chüng. 

A P A 

2. Vn chuyen, bao quan, phan phoi vac xiii 
- Trung tam Y t cp huyn tip nhn và bào quãn vc xin tai  kho cüa 

huyn d cp phát cho dim tiêm chüng ngay truóc mi bui tiêm. 
Lwu j5: Trung Y t huyn b trI phich vc xin tai  các dim tiêm chüng km 

dng do brung tam và Bnh vin tuyn huyn, TYT xã, thj trn t chüc. 
- V&c xin phOng COVID-19 phài duc bâo quãn nhit d ti'r 2°C-8°C trong 

day truyn lanh  theo quy djnh. 
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3. Cong tác kim tra, giám sat 
- Kim tra, giám sat truâc dqt tiêm: Giám sat cong tác chun bj tiôm v.c 

xin phông chng COVID- 19 bao gm diu tra dM tisçlng, 1p k hoch t chirc 
dim tiêm chüng, dr trü v.c xin vt tu tiêm chUng, phân cong nhân Iirc, xir trI 
c.p ciru phân üng sau tiêm chüng. 

- Kim tra, giám sat trong dçit tiêm: Giám sat cong tác t chüc buM tiêm 
chüng tai  các dim tiêm chüng. 

- Kim tra, giám sat sau dçct tiêm: Dánh giá nhanh t' 1 tiêm chüng, cong 
tác thng kê báo cáo... 

A F A A 4. Cong tac truyen thong 
Tang cithng cong tác tuyên truyn cho phii huynh, giáo viên và hçc sinh v 

lçii Ich tiêm chüng phông, chng djch COVID- 19 và nhtng diu cn bit sau khi 
tiêm vc xin, nghTa vi ngithi dan tham gia tiêm chüng, tuân thu hithng dn tiêm 
chUng cUa ca quan y t. Ben cnh do cn nghiên cüu d tuyên truyn ph bin 
thông tin v nht1ng bt lqi, rUi ro trong tiêm chüng vói müc d phü hçip d ngithi 
dan có duçic thông tin dy dü, toàn din v tiêm chüng. 

5. Theo dOi, báo cáo 
Các dm vi thrc hin tiêm chUng, Trung tam Y t huyn tng hçip k& qua 

tiêm chüng và báo cáo theo quy djnh. 
IV. KINH PHI 
Kinh phi dja phiroiig 
Chi cho các hoat dng: truyn thông; V.n chuyn và bão quân vc xin; In 

.n biu mu, báo cáo; trá cong tiêm, chi phi cho trang thit bj, 4t tu tiêu hao; 
cong tác kim tra giám sat, 4t tu tiêm chüng... 

V. TO CHlC THUC HIN 
1. Phông Y t huyn 
Tham miru cho UBND huyn xây dirng k hoach và phucmg an t chüc 

trin khai Chin djch tiêm chüng vc xin phOng COVID-19 cho cac hçc sinh 

thuc các tru&ng THCS trong d tui tü dü 12-15 tu,i và các di tuqng ti'r dU 12 
dn duài 18 tui không di hçc trên da bàn. 

2. Trung tam Y t huyn 
- Xây dirng k hoach  chi tit trin khai Chin djch tiêm vc xin phOng 

COVID-19 dçit XI trên dja bàn huyn Kim San cho nhóm d,i tuçYng là trO em 
trong d tui 12 dn dithi 18 tui trên dja bàn huyn. 

- Chi do các dim tiêm chüng trên dja bàn thirc hin nghiêm các quy djnh 
v tiêm chüng, chun bj d.y dü nhân lirc, vt tu, trang thit bj, thuc. . .dãm bão 
an toàn tiêm chüng; thrc hin nhp s lieu vào phn mm tiêm chüng, thng kê 

báo cáo theo dung quy djnh. 
- T chrc giám sat trtrâc, trong và sau chin djch tiêm vc xin phông, 

chng COVID-19 trên dja bàn huyn, kjp thOri phát hin nhctng tn tai,  hn ch 
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d có phuung an diu chinh cho phi. hçip, nhtthg vn d vuçlt thm quyên phãi 
báo cáo UBND huyn d chi do, giài quy&. 

- Tng hçip kt qua tiêm vc xin phàng COVID- 19 báo cáo Sâ Y t và 

UBND huyn theo quy djnh. 
Trong budi tiêm, các dié'm tiêm chñng lu'u d5ng thrc hin khám sang lQc 

dó'i twçing, 4p danh sách nhi?'ng dó'i tuçmg có tin thphán v tit d5 3 trà len vái 
ba't ig) nguyen nhán nào và güi Trung tam y tI/B nh vin huyn dl tdng hQp to 
ch&c tiêm vào ngày cuó'i cña dcit tiêm. 

3. Bnh vin Ba khoa huyn 
- Thirc hin nghiêm các quy djnh v tiêm chUng. San sang v nhân hrc, 

trang thit bj, thuc d thu dung, cp cüu ngiiii bj tai bin nng sau tiêm chüng 
vc xin phông COVID- 19 và b trI 01 xe cp c1ru, nhân lirc, thuc, 4t tu y t 
luôn có mt ti dim tiêm chüng luu dng d h trçi tuyên xã khi có yêu cu. 

- To chirc tiêm chüng cho các di tuçmg có tin sà phân v tü d 3 tr& len 

do các Tram y t sang icc gii len (td chic tiêm vào nhzrng ngày cudi, khi kIt 

thác tiêm chñng tgi các dié'm tuyln xa). 
-Thrc hin báo cáo kêt qua tiêm chüng theo quy djnh. 

4. Phông Giáo diic Va Bào to 
Chi dto các trueing THCS trên dja bàn: 
+ Diu phi s hrçrng hc sinh dn dim tiêm chüng theo k hoch dam bão 

an toàn và th1rc hin d.y dü các bin pháp phông chng djch. 

+ In tn các biu mu: Th khai y t, phiu khám sang 1c, phiu dng 
tiêm... d phát trtnc cho nguii dn tiêm d din tnrâc thông tin và có chü k 
dng tiêm cüa b mc hoc ngithi giám h cüa di tuqng tiêm (Phy lyc kern 

theo). 
+ Cü can b tham gia nhp thông tin trên phn mm tiêm chUng. 

+ Sau khi k& thüc bui tiêm, ip danh sách các cháu chua dtrcic tiêm và có 
chi djnh tiêm chüng ti các ca so y t, lien h cc sO tiêm chüng d dua các cháu 

dn tiêm tai cy sO y t do. 

5. Cong an huyn, Ban Chi huy Quân sij huyn 
Xây dmg K hoch dam bão an ninh, trt tr, huOng dn di tuçing tiêm 

dam bão qui djnh phOng chng djch ti các dim tiêm. 
S S. 

6. Phong Tat chinh - Ke hoch 
Tham mru UBND huyn dam bâo kinh phi trin khai thirc hin K hoch 

theo quy djnh. 
7. Phông Van hoá và ThOng tin, Trung tam Van hoá-Th thao và 

Truyn thanh huyn 
Phi hçip vOi các Ca quan, don vj lien quan tuyên tmyn chin djch trên h 

thng dài truyn thanh. 
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8. UBND các xä, thj trn 
- Lp danh sách các di tixçng tir dü 12 tui dn dixäi 18 tui không di h9c 

trén dja bàn theo mu và g1ri v dim tiêm chüng trixâc 01 ngày t chirc tiêm 
chüng. 

Lu'u j: Di v&i các trwàng hcip trên 18 tuó'i chu'a du'cic tiêm vc xin phông 

COVID-19, d nghj 4p danh sách và t chic tiêm cho các dó'i tup'ng nay. Trong 
trung hçrp thié'u vc xin báo cáo UBND huyçn d d nghf Sà Y té' cá'p bc sung. 

- Thông báo cho các di tiscrng tr dü 12 tuM ctn dini 18 tui không di h9c; 
các tnr&ng hçip trén 18 tuM chra duçvc tiêm vc xin phông COVID- 19 dn các 
dim tiêm theo ljch. 

- Chi dao  cong an các xâ, thj tr.n cung cp ma djnh danh Ca nhân cüa các 
cháu h9c sinh phiic vii cong tác tiêm chüng. 

- Huy dng các ban, ngành, doàn th cüa dja phircng tham gia vào chin 
djch tiêm vtc xin phông COVID-19. 

Trên day là K hoach trin khai Chin djch tiêm vc xin phông COVID- 19 
dc't XI cho nhóm di ti.rçing hçc sinh t1r dfi 12 dn duâi 18 tui trén dja bàn 

huyn Kim San. UBND huyn yêu cu các co quan, don vj t chtrc trin khai 
thirc hin nghiêm tüc, dam bào an toàn, hiu qua và báo cáo kt qua theo quy 

dinh./.& 

Noi nhiân:J,- 
- Sà Y té tinh Ninh Binh; 
- TT Huyn u, IT HDND huyn; 
- CT, PCT UBND huyn; 
- CVP, PCVP HDND&UBND huyn; 
- PhOng Y té, Trung tam Y té, Bnh vin Da khoa 
huyn; 
- Các c quan, don vj, ban ngãnh, doàn the trên dia 
bàn huyn; 
- Dãng us', UBND các xã, thi trân; 
- Li.ru: VT, YT. 

Nguyn Cao So'n 



VAC XIN PHONG COVID-19 CHO DO! T!JNG 
TU DU 12 TUOI DEN D1i(fl 18 TUOI 
á245/KH-UBND ngàyi711/2O21 cza UBND huyn Kim San) 

STT 

Trë tfr 12-18 tuói không di 
hçc 

Thôi gian Diem tiêm 

fl 

Ten trtrô'ng 
So 

Iirçng 
Don vl 

So 
hrçing 

1 TH&THCS Xu5n Thiên 158 
Xã Xuân ChInh 13 

Sang 
27/11/2021 

THCS Chit BInh 2 TH&THCS ChInh Tam 146 

3 THCS Chit BInh 243 XA Chat BInh 25 

4 THCS Hi Ninh 194 XA Hi Ninh 20 THCS Kim Djnh 
5 THCS Kim Dinh 249 Xâ Kim Dinh 20 

6 THCS An Hôa 228 Xã An Hôa THCS Hung Tin 
7 THCS Wing Tin 296 Xã Hung Tin 36 

8 THCS Nhu Hôa 340 Xä Nhix Hôa 23 THCS Quang Thin 
9 THCS Quang Thin 390 Xä Quang Thin 15 

10 THCS Dng Hring 619 Xã Dng Huàng 56 

Chiu 
27/11/2021 

THCS Kim ChInh 11 THCS Kim ChInh Xâ Kim ChInh 
20 12 TH&THCS Kim ChInh 82 

13 THCS Phát Diem 497 TT Phát Diem 17 THCS Phát Diem 

THCS Tan Thành 

THCS Lai Thành 

14 THCS Thizçing Kim 399 Xã Thtrqng Kim 

15 THCS Luu Phucmg 309 Xâ Lixu Phixo'ng 

16 THCS Tan Thành 236 X Tan Thành 49 

17 THCS Yen Lôc 437 Xã Yen Lôc 56 

18 THCS Lai Thành 669 Xà Lai Thành 61 

19 THCS 0mb Hóa 445 Xä Dlnh  Hóa 32 

Sang 
28/11/2021 

THCS Van Hâi 
20 THCS Van Hãi 484 XA Van Hãi 86 

21 THCS Kim M 561 Xä Kim M 114 THCS Kim M' 
22 THCSKimTân 388 XAKimTân 67 

23 THCS Cn Thoi 525 Xà Cn Thoi 30 THCS BInh Minh 
24 THCS BInh Minh 337 TT BInh Minh 6 

25 THCS Kim Hãi 238 Xã Kim Hãi 55 
FHCS THCS Kim Dôn 26 THCS Kim Trung 247 Xã Kim Trung 70 

27 THCS Kim Dông 302 Xã Kim Dông 51 
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