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KẾ HOẠCH 

Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung  

và liều nhắc lại trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông năm 2022  

  

 

Căn cứ Kế hoạch số 102/KH-SYT ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Sở Y tế 

tỉnh Kon Tum về việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều 

bổ sung và liều nhắc lại trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông ban hành kế hoạch triển khai chiến 

dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại trên địa bàn 

huyện Tu Mơ Rông năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Phòng chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-

19 cho các đối tượng nguy cơ và cho cộng đồng. 

2. Tổ chức tiêm liều bổ sung và nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 đảm 

bảo an toàn tiêm chủng theo đúng quy định. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  

 1. Đối tượng triển khai 

1.1. Đối với liều bổ sung 

- Đối tượng: Người từ 18 tuổi trở lên, bảo đảm bao phủ cho toàn bộ người 

từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản1 bao gồm: Người có tình trạng suy giảm 

miễn dịch vừa và nặng (người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc 

ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng…); người đã tiêm đủ liều 

cơ bản bằng vắc xin của hãng Sinopharm hoặc vắc xin Sputnik V. 

- Loại vắc xin: Cùng loại với liều cơ bản hoặc vắc xin mRNA. 

- Khoảng cách: Tiêm 01 mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản 

từ 28 ngày đến 3 tháng. 

Đối với những người có chỉ định tiêm liều bổ sung, sau khi đã tiêm liều bổ 

sung thì được coi là hoàn thành liều cơ bản. 

1.2. Đối với liều nhắc lại 

- Đối tượng: Người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ 

sung, bảo đảm bao phủ cho toàn bộ người có bệnh nền, người cần được chăm 

sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét 

                                           
1 - Đủ liều cơ bản là 1 mũi đối với vắc xin vắc xin phòng COVID-19 là 01 liều đối với vắc xin Johnson&Johnson; 02 liều đối 

với vắc xin Astra Zeneca, Pfrizer, Moderna, Vero Cell; 03 liều đối với vắc xin Abdala hoặc Thẻ màu xanh trong Chứng nhận 

ngừa Covid. 

     - Đối với những người có chỉ định tiêm liều bổ sung, sau khi đã tiêm liều bổ sung thì được coi là hoàn thành liều cơ bản. 
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nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế... 

- Loại vắc xin: Nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vắc xin 

thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc xin mRNA; nếu trước đó đã tiêm các 

loại vắc xin khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng vắc xin mRNA. Nếu tiêm liều 

cơ bản hoặc bổ sung là vắc xin Sinopharm thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại 

đó hoặc vắc xin mRNA hoặc vắc xin véc tơ vi rút (vắc xin AstraZeneca). 

- Khoảng cách: Tiêm 01 mũi nhắc lại ít nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng 

của liều cơ bản. 

1.3. Đối với những người đã mắc COVID-19 

 Người đã mắc COVID-19 (chưa tiêm vắc xin) thì tiêm ngay sau khi hồi 

phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định. 

Bảng 1. Dự kiến đối tượng tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại năm 2022 

TT Đơn vị Dân số 

Đối tượng Số đối 

tượng cần 

tiêm liều 

bổ sung 

Số đối 

tượng cần 

tiêm liều 

nhắc lại 
từ 18 tuổi trở 

lên 

1 Đăk Na 2.951 1.651 991 1.651 

2 Đăk Sao 3.322 1.811 1.242 1.811 

3 Đăk Rơ Ông 3.978 2.393 1.486 2.393 

4 Đăk Tờ Kan 3.739 1.870 1.129 1.870 

5 Đăk Hà 3.970 2.297 1.185 2.248 

6 Tu Mơ Rông 1.465 825 426 825 

7 Tê Xăng 1.683 1.076 517 1.076 

8 Măng Ri 1.911 1.159 766 1.159 

9 Ngọc Lây 1.705 1.121 771 1.121 

10 Văn Xuôi 1.041 661 365 661 

11 Ngọc Yêu 1.658 1.205 720 1.205 

Tổng cộng: 27.423 16.069 9.598 16.020 

2. Thời gian, phương thức, địa bàn triển khai 

- Thời gian: Từ ngày 11/01/2022 (thời gian kết thúc phụ thuộc vào tiến 

độ cung ứng vắc xin, chậm nhất phải hoàn thành trước ngày 30/3/2022). 

 - Phương thức triển khai: Hình thức chiến dịch trong thời gian sớm nhất 

(triển khai tiêm ngay khi được cung ứng vắc xin, kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật; 

bố trí các kíp tiêm luân phiên để làm tăng ca, ngoài giờ (buổi trưa, buổi tối...) 

đảm bảo tiêm thông suốt cho người dân từ 7 giờ đến 21 giờ hàng ngày). 

- Địa bàn: Toàn huyện.  

3. Công tác truyền thông  



3 

 

 

- Thực hiện các nội dung truyền thông theo Kế hoạch số 1068/KH-BYT 

ngày 16/7/2021 của Bộ Y tế về truyền thông chiến dịch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 năm 2021-2022.  

- Cung cấp thông tin cho cơ quan truyền thông cho người dân và cộng 

đồng về đối tượng ưu tiên, loại vắc xin phòng COVID-19, lợi ích của vắc xin, 

lịch tiêm, tính an toàn của vắc xin, các sự cố bất lợi sau tiêm, kế hoạch triển khai 

tiêm. 

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Y tế huyện. 

- Thời gian thực hiện: Trước, trong và sau khi triển khai tiêm vắc xin 

phòng COVID-19. 

4. Công tác lập danh sách đối tượng tiêm; Dự trù, tiếp nhận, vận 

chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin và vật tư liên quan tiêm chủng; Tổ 

chức tiêm chủng Công tác kiểm tra, giám sát và báo cáo 

 Thực hiện theo hướng dẫn tại mục II, Kế hoạch số 102/KH-SYT ngày 06 

tháng 01 năm 2022 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc triển khai chiến dịch tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum năm 2022. 

III. KINH PHÍ 

1. Nguồn kinh phí 

1.1. Nguồn kinh phí Trung ương: Miễn phí toàn bộ bằng hiện vật, bao 

gồm: Vắc xin, vật tư tiêm chủng (bơm kim tiêm, hộp an toàn); không bao gồm 

bông y tế, cồn y tế. 

1.2. Nguồn kinh phí địa phương:  

- Tổng dự toán: 847.584.000 đồng (gồm các hoạt động: Mua vật tư bông, 

cồn; chi phí vận chuyển vắc xin và vật tư tiêm chủng; in ấn biểu mẫu, báo cáo; 

giám sát chiến dịch; hỗ trợ tiền công tiêm chủng; xử lý rác thải, chi phí hủy bơm 

kim tiêm; chi phí mua thuốc chống sốc, nước sát khuẩn tại khu vực tiêm, chi phí 

mua đồ bảo hộ cho cán bộ tham gia tiêm chủng, xăng xe cho đội cấp cứu lưu 

động và xe tiêm chủng lưu động...).  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế huyện 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch triển khai chiến 

dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại trên địa bàn 

huyện Tu Mơ Rông năm 2022. 

- Tổng hợp báo cáo kịp thời việc triển khai chiến dịch (định kỳ hoặc đột 

xuất) về UBND huyện để nắm bắt thông tin; kịp thời tham mưu UBND huyện 

chỉ đạo nhằm đạt chỉ tiêu của chiến dịch.  

2. Trung tâm Y tế huyện: 

- Căn cứ các văn bản hướng dẫn, Kế hoạch số 102/KH-SYT ngày 06 tháng 

01 năm 2022 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về việc triển khai chiến dịch tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

năm 2022 và Kế hoạch của UBND huyện để xây dựng kế hoạch chi tiết triển 
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khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn cụ thể, chi tiết, an toàn, hiệu 

quả.  

- Tổ chức tốt công tác cấp cứu để xử trí kịp thời khi có các trường hợp 

phản ứng sau tiêm chủng xảy ra.  

- Báo cáo tiến độ và kết quả tiêm vắc xin phòng COVID-19 đúng thời 

gian quy định.    

3. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch 

và Truyền thông huyện, Ban Chỉ đaọ phòng, chống dic̣h COVID-19 huyêṇ: 

Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế thực hiện công tác tuyên truyền, cung 

cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về đối tượng, thời gian và địa điểm tổ chức buổi 

tiêm chủng, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, tác dụng và lợi ích của việc tiêm 

phòng COVID-19. 

4. Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện, các tổ chức Chính trị - 

Xã hội huyện: Chỉ đạo các đơn vi ̣ trưc̣ thuốc phối hợp với ngành y tế tăng 

cường tuyên truyền, vận động đối tượng được tiêm chủng tham gia tiêm phòng 

COVID-19. 

5. Ủy ban nhân dân các xã 

- Tăng cường công tác truyền thông để nâng cao nhận thức cho người dân, 

cho cộng đồng, cho đối tượng được tiêm về tác dụng và lợi ích của việc tiêm vắc 

xin phòng COVID-19.  

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã tham gia cùng ngành Y 

tế trong quá trình triển khai điều tra đối tượng, truyền thông, tổ chức buổi tiêm 

chủng. 

Trên đây là kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 

liều bổ sung và liều nhắc lại trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy(b/c); 

- TT HĐND huyện(b/c); 

- Sở Y tế (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN và các tổ chức CT-XH huyện; 

- BCĐ phòng dịch Covid-19 huyện; 

- Các đơn vị liên quan tại mục V; 

- UBND các xã: 

- Lưu: VT-TH. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vương Văn Mười 
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