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KẾ HOẠCH 

Triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19  

cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2021-2022 
 

 

Thực hiện Chiến dịch tiêm phòng vắc xin COVID-19 toàn quốc do Bộ Y 

tế phát động; Để từng bước tăng diện bao phủ và đạt hiệu quả sử dụng tối đa vắc 

xin phòng COVID-19, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định xây dựng Kế hoạch tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Nam 

Định như sau: 

I. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung: Phòng, chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc 

xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

- Trên 95% trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh được tiêm vắc xin 

phòng COVID-19. 

- Sử dụng hiệu quả khi nguồn vắc xin phòng COVID-19 được phân bổ; 

đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo quy định. 

II. NGUYÊN TẮC, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TRIỂN KHAI 

1. Nguyên tắc 

 - Mở rộng đối tượng tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi theo lộ trình từ lứa tuổi 

cao đến thấp (tiêm trước cho lứa tuổi từ 16 - 17 tuổi và hạ dần độ tuổi) theo tiến 

độ cung ứng vắc xin và tình hình dịch tại địa phương. 

- Ngành Y tế, Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố phối hợp 

chặt chẽ trong việc rà soát, lập danh sách tiêm cho các trẻ em từ 12 đến 17 tuổi 

trên địa bàn quản lý. 

 - Sử dụng loại vắc xin đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi 

này, theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và Bộ Y tế. Vắc xin được sử dụng 

02 liều cơ bản/đối tượng và tiêm cùng loại vắc xin. 

- Huy động tối đa các đơn vị y tế trên địa bàn toàn tỉnh để tổ chức bảo 

đảm an toàn trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Chỉ tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi khi có sự đồng ý bằng văn bản của cha 

mẹ, người giám hộ. 

2. Đối tượng: Toàn bộ đối tượng từ 12 đến 17 tuổi (đủ ngày, đủ tháng, đủ 

năm) trên địa bàn tỉnh được sự đồng ý của cha mẹ, người giám hộ bằng văn bản (có 

phụ lục kèm theo). 
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3. Thời gian: Từ tháng 11/2021 theo tiến độ cung ứng vắc xin và tình 

hình dịch bệnh tại địa phương theo 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: Triển khai tiêm trước cho trẻ em từ 16 đến 17 tuổi; 

- Giai đoạn 2: Triển khai tiêm hạ dần độ tuổi cho trẻ em từ 15 đến 12 tuổi.  

4. Hình thức triển khai: Tổ chức chiến dịch tiêm chủng tại các cơ sở tiêm 

chủng cố định, tại điểm tiêm lưu động và trường học theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Rà soát, lập danh sách 

UBND các huyện, thành phố phối hợp ngành Giáo dục và Đào tạo, Lao 

động, Thương binh - Xã hội và các đơn vị liên quan rà soát, lập danh sách toàn 

bộ trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh, cụ thể: 

 - Ngành Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh - Xã hội rà soát, 

lập danh sách tất cả các trẻ em đang học tại các trường thuộc quản lý trên địa 

bàn các huyện, thành phố và cung cấp cho Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-

19 các huyện, thành phố để tổng hợp, quản lý. 

 - UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, tổng 

hợp, phê duyệt danh sách toàn bộ trẻ em trên địa bàn đang cư trú trên địa bàn 

(thường trú và tạm trú) theo trường học và theo tổ, thôn, khu phố, xã phường 

(đối với trẻ không đi học) để triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

 - Cập nhật danh sách trẻ em lên Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 để sẵn sàng lập kế hoạch tiêm chủng. 

2. Triển khai tiêm chủng vắc xin cho trẻ em 

2.1. Loại vắc xin sử dụng: vắc xin đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho 

lứa tuổi này, theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và Bộ Y tế. Vắc xin được 

sử dụng 02 liều cơ bản/đối tượng và tiêm cùng loại vắc xin. 

Dự kiến sử dụng: Vắc xin phòng COVID-19 COMIRNATY của hãng 

Pfizer-BioNTech sản xuất và các vắc xin khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế (nếu 

có) để triển khai tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

2.2. Vận chuyển, bảo quản vắc xin: Theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

2.3. Tổ chức Chiến dịch tiêm chủng  

- Tổ chức tiêm tại điểm tiêm chủng cố định, các điểm tiêm chủng lưu 

động, trường học/cơ sở giáo dục đảm bảo an toàn tiêm chủng, an toàn phòng, 

chống dịch theo các quy định, hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế. 

+ Đối với trẻ em đang đi học: ưu tiên lựa chọn các điểm tiêm là trường 

học hoặc các cơ sở giáo dục phù hợp đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn 

phòng chống COVID-19. 

+ Đối với trẻ em không đi học: tiêm tại các điểm tiêm chủng cố định hoặc 

lưu động do UBND các huyện, thành phố lựa chọn. 

 + Đối với trẻ em có bệnh nền hoặc đang điều trị nội trú tại các cơ sở y tế: 

tiêm tại các cơ sở y tế: tiêm tại các cơ sở điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

 + Chỉ tiêm cho các trẻ được cha mẹ, người giám hộ ký phiếu đồng ý tiêm 
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chủng (nếu đồng ý tiêm cho trẻ). 

- Cơ sở tiêm chủng bố trí tiêm chủng theo khung giờ, chia thành nhiều 

bàn, điểm tiêm chủng bảo đảm giãn cách phòng chống dịch; phải sử dụng tối đa 

công nghệ thông tin trong tiêm chủng, bố trí cán bộ hỗ trợ sử dụng công nghệ 

thông tin trong việc triển khai tiêm chủng. 

- Huy động tối đa các lực lượng ngành Giáo dục; Lao động, Thương binh 

- Xã hội và các ban ngành, đoàn thể khác tham gia Chiến dịch tiêm chủng; hỗ 

trợ ngành Y tế trong công tác tổ chức, hậu cần, nhập liệu... 

2.4. Đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn phòng chống dịch 

- Tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế tham gia tiêm chủng về nội dung 

khám sàng lọc, an toàn tiêm chủng, xử trí tai biến sau tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 cho trẻ em. 

- Tổ chức buổi tiêm chủng đảm bảo an toàn tiêm chủng, an toàn phòng 

chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định 3588/QĐ-BYT ngày 

26/7/2021 và Công văn số 5488/BYT-KCB ngày 09/7/2021. 

- Thực hiện khám sàng lọc cho trẻ trước khi tiêm theo hướng dẫn của Bộ 

Y tế và hướng dẫn của nhà sản xuất; hướng dẫn trẻ và cha mẹ, người giám hộ lợi 

ích của vắc xin và theo dõi các phản ứng sau tiêm chủng. 

- Các Bệnh viện, Trung tâm Y tế huyện tổ chức các đội cấp cứu tại đơn vị 

mình và hỗ trợ cho các điểm tiêm chủng theo chỉ đạo của ngành Y tế. Trong thời 

gian triển khai tiêm chủng COVID-19, các Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế 

trên địa bàn tỉnh phải dự phòng một số giường bệnh hồi sức tích cực nhất định 

để sẵn sàng xử trí trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng. 

- Các cơ sở tiêm chủng khác phải bố trí trang thiết bị, phương tiện xử trí 

cấp cứu tại chỗ và phương án cụ thể để hỗ trợ cấp cứu trong trường hợp cần thiết. 

2.5. Quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế sau tiêm chủng: Các cơ sở tiêm 

chủng, có phương án thu gom và xử lý bơm kim tiêm, rác thải y tế tại điểm tiêm 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 

31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường và Văn bản số 

102/MT-YT ngày 04/3/2021 của Cục Quản lý Môi trường Y tế - Bộ Y tế. Lọ vắc 

xin sau khi sử dụng phải được hủy bỏ và ghi chép, báo cáo. 

3. Công tác truyền thông  

- Tuyên truyền, vận động để người dân đưa trẻ từ 12-17 tuổi đủ điều kiện 

tiêm chủng tích cực tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ. 

- Tăng cường, đa dạng công tác truyền thông tại trường học và trong cộng 

đồng về Kế hoạch chiến dịch tiêm chủng; nội dung về hiệu quả của tiêm vắc xin, 

các khuyến cáo về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 an toàn, theo dõi và xử 

lý phản ứng sau tiêm chủng. 

4. Công tác báo cáo, cập nhật dữ liệu  

- Báo cáo kết quả tiêm chủng theo quy định và thường xuyên cập nhật đầy 

đủ kết quả tiêm chủng, thông tin mũi tiêm của đối tượng đã tiêm trên hệ thống 

quản lý tiêm chủng (tiemchungcovid19.moh.gov.vn) 
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IV. KINH PHÍ 

- Sử dụng nguồn kinh phí do Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt; 

- Ngân sách Nhà nước (gồm Ngân sách trung ương và ngân sách địa 

phương, trong đó Ngân sách trung ương hỗ trợ ngân sách địa phương theo quy định 

tại khoản 1, Điều 3 Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ); 

- Quỹ vắc xin phòng COVID-19; 

- Nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân; các nguồn vốn 

hợp pháp khác. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế 

- Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai 

chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi 

trên địa bàn tỉnh. 

- Thường xuyên cập nhật, báo cáo tiến độ tiêm chủng trên địa bàn tỉnh 

theo quy định về UBND tỉnh, Bộ Y tế theo quy định. 

- Là đầu mối giám sát, đôn đốc tiến độ triển khai Chiến dịch trên địa bàn 

tỉnh; Hướng dẫn chuyên môn về tiêm chủng, an toàn tiêm chủng và xử trí tai 

biến sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em. 

- Tổ chức tiếp nhận và vận chuyển vắc xin phòng COVID-19 theo phân 

bổ của UBND tỉnh đến các đơn vị, địa phương theo hướng dẫn của Bộ Y tế  

- Chủ trì phối hợp với UBND cấp huyện và các ban, ngành liên quan lập 

danh sách các điểm tiêm chủng và xây dựng phương án triển khai chiến dịch. 

- Thường xuyên cập nhật, báo cáo tiến độ tiên chủng về Ban Chỉ đạo PCD 

COVID-19 tỉnh Nam Định. 

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành Y tế tập trung nguồn lực triển khai chiến 

dịch để đạt được mục tiêu và đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh tuyên truyền chiến dịch 

trên các phương tiện truyền thông đại chúng; phối hợp với các ngành, đoàn thể 

tổ chức lồng ghép truyền thông tại cộng đồng về triển khai  chiến dịch tiêm vắc 

xin COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp UBND các huyện, thành phố và 

các đơn vị liên quan rà soát, lập danh sách toàn bộ học sinh từ 12 đến 17 tuổi 

thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp các đơn vị liên quan tuyên truyền về Chiến dịch tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi; vận động cha mẹ, người giám 

hộ đồng ý để học sinh được tiêm vắc xin. 

- Phối hợp ngành Y tế chuẩn bị các điều kiện về địa điểm, cơ sở vật chất, nhân 

lực hỗ trợ công tác tiêm chủng cho học sinh an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng. 
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- Thường xuyên cập nhật, báo cáo kết quả triển khai Chiến dịch UBND 

tỉnh (qua Sở Y tế). 

3. Sở Tài chính: Thẩm định dự toán kinh phí hỗ trợ các hoạt động tiêm 

chủng; đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo quy định. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Phối hợp ngành Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh - Xã 

hội và UBND các huyện, thành phố cập nhật danh sách trẻ em từ 12 đến 17 tuổi 

lên Hệ thống tiêm chủng COVID-19. 

- Phối hợp, chỉ đạo các đơn vị truyền thông thực hiện công tác truyền 

thông, giáo dục, sức khỏe về sử dụng vắc xin phòng COVID-19. Tổ chức giám 

sát việc thực hiện công tác truyền thông. 

5. Các Sở, ngành, đoàn thể liên quan: Căn cứ chức năng nhiệm vụ, phối 

hợp Sở Y tế trong triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 và các 

nhiệm vụ khác do Ban chỉ đạo phân công. 

6. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Xây dựng kế hoạch và phương án chi tiết tổ chức triển khai tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn đảm bảo an 

toàn, hiệu quả, đúng đối tượng. 

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp ngành Giáo dục, Lao động, 

Thương binh - Xã hội và Y tế rà soát, lập danh sách tiêm chủng đối với các trẻ 

12 đến 17 tuổi trên địa bàn quản lý và cập nhật danh sách đầy đủ thông tin trẻ 

trên phần mềm tiêm chủng COVID-19. 

- Tăng cường công tác truyền thông tại cộng đồng và trong trường học về 

Kế hoạch, lợi ích, thông tin cần biết về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. 

- Chỉ đạo các đơn vị quân đội, công an, y tế, ... phối hợp trong việc triển khai 

Chiến dịch tiêm chủng tại địa phương; Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 

cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2021 - 2022. Trong 

quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh 

(qua Sở Y tế) để được chỉ đạo giải quyết kịp thời./. 
 

Nơi nhận: 

- BCĐ QG phòng, chống COVID-19; 

- Bộ Y tế;                                                 (để b/c) 

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đ/c PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP7. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Lê Đoài 

 



Phụ lục 

PHIẾU ĐỒNG Ý THAM GIA TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19 
(Kèm theo Kế hoạch số:              /KH-UBND ngày        /11/2021 của UBND tỉnh) 

 

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) 

 


