
UBND HUYỆN NAM SÁCH
BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

BỆNH COVID-19

Số:       /BCĐ
V/v triển khai tiêm vắc xin phòng 
COVID-19 được Bộ Y tế cấp đợt 

163, 164, 165, 145 và 154

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Sách, ngày 19 tháng 8 năm 2022

        Kính gửi:    
- Các Phòng: Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa và Thông tin; 
- Công an huyện; 
- Đài Phát thanh huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các xã, thị trấn;
- Hiệu trưởng các trường Tiểu học, TH và THCS, THCS, THPT.

Căn cứ Nghị quyết số 21/2021/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ 
về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19;

Căn cứ Công văn số 1535/BYT-DP ngày 28/3/2022 của Bộ Y tế về việc 
tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; Công văn số 
1848/BYT-DP ngày 13/4/2022 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng 
COVID-19 cho người đã mắc COVID-19; Công văn số 3309/BYT-DP ngày 
23/6/2022 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19; Công 
văn 3405/BYT-DP ngày 29/6/2022 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tiêm vắc xin 
phòng COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 2256/QĐ-BCĐ ngày 18/8/2022 của Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh về việc phân bổ vắc xin phòng 
COVID-19 được Bộ Y tế cấp đợt 163, 164 và 165, 145 và 154;

Thực hiện Kế hoạch số 2658/KH-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh 
về việc triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Hải Dương 
năm 2021-2022;

Thực hiện Kế hoạch số 741/KH-SYT ngày 09/4/2022 của Sở Y tế tỉnh Hải 
Dương về Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 
đến dưới 12 tuổi tỉnh Hải Dương năm 2022; Kế hoạch số 1427/KH-SYT ngày 
06/7/2022 của Sở Y tế tỉnh Hải Dương về Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-
19 liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi tỉnh Hải Dương năm 2022.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện yêu cầu Phòng 
Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Phát thanh huyện, Công 
an huyện, Trung tâm Y tế huyện, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-
19 các xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường Tiểu học, Tiểu học và Trung học cơ 
sở (TH và THCS), Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT) trên 
địa bàn huyện triển khai hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 được Bộ Y 
tế cấp, cụ thể như sau:
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1. Công tác chỉ đạo
- Căn cứ Công văn chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-

19 tỉnh và số lượng vắc xin phòng COVID-19 được cấp, Trung tâm Y tế huyện, 
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn khẩn trương rà soát 
lập danh sách đối tượng tiêm mũi 1, mũi 2, mũi 3 và mũi 4;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống 
dịch COVID-19 các xã, thị trấn hướng dẫn các trường Tiểu học, TH và THCS, 
THCS trên địa bàn huyện khẩn trương rà soát, lập danh sách học sinh chưa 
được tiêm mũi nào, đã tiêm mũi 1, đã tiêm mũi 2 để tổ chức triển khai tiêm  
đảm bảo an toàn, đúng thời gian và đúng đối tượng.

2. Chỉ định tiêm và đối tượng tiêm
- Vắc xin Pfizer trẻ em:
+ Tiêm mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa được tiêm bất kỳ loại vắc 

xin phòng COVID-19 nào;
+ Tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã được tiêm mũi 1 vắc xin 

phòng COVID-19 Pfizer trẻ em tối thiểu 28 ngày.
- Vắc xin Pfizer: 
+ Tiêm mũi 1 cho người từ 12 tuổi trở lên chưa được tiêm bất kỳ loại vắc 

xin phòng COVID-19 nào;
+ Mũi 2 cho người từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm mũi 1, tối thiểu 21 ngày 

trở lên.
+ Tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) cho người từ 12 tuổi trở lên, mũi nhắc 

lại lần 2 (mũi 4) cho người từ 18 tuổi trở lên khi đủ thời gian theo quy định của 
Bộ Y tế.

3. Thời gian, địa điểm tiêm chủng
- Thời gian:
+ Đợt 1: Từ ngày 22/8/2022 đến hết ngày 29/8/2022;
+ Đợt 2: Khi được cấp số vắc xin còn lại.
- Địa điểm: Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế các xã, thị trấn và điểm tiêm 

lưu động tại các trường THPT trên địa bàn huyện.
4. Số lượng vắc xin

Tổng số liều vắc xin được cấp theo Quyết định 2256/QĐ-BCĐ ngày 
18/8/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tỉnh: Vắc xin 
Pfizer: 7.566 liều (1261 lọ); Vắc xin Pfizer trẻ em: 4.500 liều (450 lọ);.

- Đợt 1: (lĩnh ngày 18/8/2022)
+ Vắc xin Pfizer: 5.490 liều (915 lọ).
+ Vắc xin Pfizer trẻ em: 4.500 liều (450 lọ);

(Có bảng phân bổ cụ thể gửi kèm).
- Đợt 2: (chưa có lịch lĩnh cụ thể)
+ Vắc xin Pfizer: 2.076 liều (346 lọ).
5. Tổ chức thực hiện
5.1. Trung tâm Y  tế huyện
- Xây dựng Kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện tiêm chủng theo quy 

định. Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn tổ chức khám sàng lọc theo Quyết định 
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số 5785/QĐ-BYT ngày 21/12/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn 
tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 dành cho 
người từ 18 tuổi trở lên; Quyết định số 2470/QĐ-BYT ngày 14/6/2019 của Bộ Y 
tế ban hành hướng dẫn sàng lọc trước tiêm chủng cho trẻ em; 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 COVID-19 cho 
trẻ em. 

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường Tiểu học, 
TH và THCS, THCS khẩn trương rà soát, lập danh sách học sinh chưa được 
tiêm mũi nào và đã tiêm mũi 1 tối thiểu 28 ngày, để tổ chức triển khai tiêm mũi 
1 và mũi 2 vắc xin phòng COVID-19 Pfizer trẻ em cho học sinh trong độ tuổi 
quy định, đảm bảo an toàn, đúng đối tượng; Lập danh sách các học sinh đã tiêm 
đủ 2 mũi Pfizer, đủ thời gian (tối thiểu 5 tháng sau mũi 2), đủ điều kiện (những 
trẻ mắc COVID-19 thì trì hoãn sau khi mắc 3 tháng và đảm bảo khoảng cách 
với mũi 2 là 5 tháng) theo quy định để tổ chức tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) 
cho trẻ.

- Phối hợp với Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện, Trung 
tâm GDNN-GDTX khẩn trương lập danh sách học sinh đã tiêm 2 mũi, đủ thời 
thời gian (tối thiểu 5 tháng sau mũi 2), đủ điều kiện (những trẻ mắc COVID-19 
thì trì hoãn sau khi mắc 3 tháng và đảm bảo khoảng cách với mũi 2 là 5 tháng) 
chưa được tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) để tổ chức tiêm theo quy định. 

- Phối hợp với cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện rà soát, lập danh 
sách và tổ chức tiêm các đối tượng đủ điều kiện tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) 
và mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4).

- Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện theo Công văn 
số 1440/KSBT-PCBTN ngày 16/12/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 
về việc tăng cường công tác tổ chức tiêm chủng, bảo quản vắc xin COVID-19.

- Thực hiện lĩnh, bảo quản vắc xin, cấp vắc xin cho các xã, thị trấn tổ chức 
triển khai tiêm đảm bảo an toàn, đúng đối tượng.

- Phân công cán bộ giám sát tại các điểm tiêm chủng trong huyện.
- Bố trí 3 đội cấp cứu lưu động và cấp cứu tại Trung tâm Y tế để sẵn sàng 

tiếp nhận và xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm.
5.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Chỉ đạo Hiệu trưởng các trường Tiểu học, TH và THCS, THCS và phối 

hợp với Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn:
- Triển khai đến các giáo viên chủ nhiệm khẩn trương rà soát, lập danh 

sách học sinh đã được tiêm mũi 1 đủ thời gian tối thiểu 28 ngày, để tổ chức tiêm 
mũi 2 cho trẻ; học sinh đã được tiêm mũi 2 đủ thời gian và đủ điều kiện tiêm 
theo quy định của Bộ Y tế để tổ chức tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) cho trẻ từ 
12 đến dưới 17 tuổi.

- Thông báo, tuyên truyền đến từng phụ huynh học sinh về lợi ích phòng 
bệnh và những tác dụng không mong muốn của tiêm chủng phòng vắc xin 
COVID-19 đối với trẻ.
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- Thực hiện hướng dẫn phụ huynh ký giấy đồng ý tiêm chủng cho học 
sinh (nếu phụ huynh đồng ý).

- Hướng dẫn phụ huynh học sinh theo dõi trẻ sau tiêm tại nhà.
5.3. Công an huyện
- Chỉ đạo công an các xã, thị trấn phối hợp với gia đình, các trường Tiểu 

học, TH và THCS, THCS lấy mã định danh cho học sinh còn thiếu, để tổ chức 
triển khai tiêm, cập nhật vào phần mềm tiêm chủng COVID-19.

- Đảm bảo công tác an ninh trật tự tại các điểm tiêm.
5.4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Phát thanh huyện 
- Chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị, các xã, thị trấn tăng cường tuyên 

truyền trước và trong thời gian tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19.
- Tăng thời lượng phát sóng, tin bài tuyên truyền về mục tiêu, lợi ích của 

tiêm vắc xin phòng COVID-19, chỉ định, chống chỉ định của vắc xin, phản ứng 
có thể gặp phải và hướng xử trí ban đầu các phản ứng không mong muốn sau 
tiêm chủng, đặc biệt là lợi ích của việc tiêm phòng vắc xin COVID-19 mũi nhắc 
lại lần 1 và nhắc lại lần 2. 

- Cử phóng viên tiếp cận và đưa tin kịp thời các hoạt động triển khai tại 
các điểm tiêm chủng trong thời gian triển khai hoạt động tiêm chủng trên địa 
bàn huyện.

5.5. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các xã, thị trấn
- Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 

trên địa bàn cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và từ 12 tuổi trở lên theo số lượng Ban 
Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện phân bổ.

- Chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp với trường Tiểu học, TH và THCS, THCS 
khẩn trương rà soát, lập danh sách và tổ chức triển khai tiêm mũi 1, mũi 2 vắc 
xin phòng COVID-19 Pfizer trẻ em cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; lập danh sách 
và triển khai tiêm mũi 1, mũi 2 và mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) cho trẻ từ 12 đến 
17 tuổi đảm bảo an toàn, đúng đối tượng.

- Chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp với các ban, ngành đoàn thể lập danh sách 
và triển khai tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3), mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) cho các 
đối tượng từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định để tổ chức 
tiêm hết số vắc xin được phân bổ.

- Chỉ đạo công an xã lấy mã định danh còn thiếu của trẻ, để Trạm Y tế cập 
nhật vào phần mềm tiêm chủng COVID-19.

6. Thống kê báo cáo
Các điểm tiêm chủng phải cập nhật vào phần mềm tiêm chủng COVID-19 

tất cả các đối tượng đã được tiêm để quản lý theo dõi. Đảm bảo đầy đủ các 
thông tin cá nhân, thời gian tiêm theo quy định. Phải hoàn thành việc cập nhật 
thông tin của trẻ đã tiêm lên phần mềm ngay sau khi tiêm; các xã, thị trấn tổng 
hợp kết quả tiêm chủng gửi về Trung tâm Y tế huyện trước 15 giờ (qua Khoa 
KSBT-HIV/AIDS); Trung tâm Y tế huyện tổng hợp báo cáo gửi về Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật tỉnh trước 16 giờ 00 hằng ngày qua Email: 
nguyenhuongytcc@gmail.com (Chi tiết liên hệ với cử nhân Nguyễn Thị Hương, 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh ĐT 02203846408). Khi hoàn thành toàn đợt 



5

tiêm chủng tổng hợp báo cáo gửi về Ban Chỉ đạo huyện và Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh theo quy định.

7. Hoạt động kiểm tra, giám sát
 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát tại các điểm tiêm chủng trong huyện về triển khai thực 
hiện trước và trong suốt thời gian tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên 
địa bàn huyện được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh phân 
bổ, tổ chức thực hiện tiêm hết số vắc xin cấp đúng đối tượng, đúng tiến độ và an 
toàn tiêm chủng.

Yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và Thông tin, Công 
an huyện, Đài Phát thanh huyện, Trung tâm Y tế huyện, Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19 xã, thị trấn, Hiệu trưởng các trường Tiểu học, TH 
và THCS, THCS, THPT nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND huyện (để báo cáo);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- BCĐ phòng, chống dịch COVID- 19 huyện;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG BAN 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Hồ Ngọc Lâm
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BẢNG PHÂN BỔ VẮC XIN COVID-19 PFIZER 
CHO ĐỐI TƯỢNG TỪ 12 TUỔI TRỞ LÊN

 (Kèm theo Công văn số         /BCĐ-PCD ngày 19 /8/2022 
của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện)

Đợt 1 Đợt 2
ST
T

Điểm tiêm chủng 
COVID-19

Đối 
tượng Số lọ

(06 liều/lọ)
Số liều
(0,3 ml)

Số lọ
(06 liều/lọ)

Số liều
(0,3 ml)

1 Nam Tân 246 26 156 15 90

2 Nam Hưng 354 41 246 18 108

3 Hợp Tiến 504 64 384 20 120

4 Thanh Quang 222 22 132 15 90

5 Quốc Tuấn 516 65 390 21 126

6 Hiệp Cát 438 55 330 18 108

7 Nam Trung 456 58 348 18 108

8 Nam Chính 222 22 132 15 90

9 An Sơn 210 23 138 12 72

10 Minh Tân 240 22 132 18 108

11 Thái Tân 480 60 360 20 120

12 Nam Hồng 366 41 246 17 102

13 Hồng Phong 336 38 228 18 108

14 TT Nam sách 480 61 366 19 114

15 Đồng Lạc 528 70 420 18 108

16 An Lâm 420 50 300 20 120

17 Phú Điền 312 34 204 18 108

18 Cộng Hòa 630 77 462 28 168

19 An Bình 306 33 198 18 108

20 TTYT 300 50 300 0 0

Tổng 7.566 915 5.490 346 2.076
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BẢNG PHÂN BỔ VẮC XIN COVID-19 PFIZER TRẺ EM
CHO ĐỐI TƯỢNG TRẺ TỪ 5 ĐẾN DƯỚI 12 TUỔI
 (Kèm theo Công văn số     /BCĐ-PCD ngày19/8/2022 

của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện)

Pfizer trẻ em
STT Điểm tiêm chủng 

COVID-19 Số lọ
(10 liều/lọ)

Số liều
(liều 0,2 ml)

Ghi chú

1 Nam Tân 18 180

2 Nam Hưng 19 190

3 Hợp Tiến 21 210

4 Thanh Quang 18 180

5 Quốc Tuấn 29 290

6 Hiệp Cát 21 210

7 Nam Trung 21 210

8 Nam Chính 16 160

9 An Sơn 21 210

10 Minh Tân 17 170

11 Thái Tân 23 230

12 Nam Hồng 21 210

13 Hồng Phong 19 190

14 TT Nam sách 37 370

15 Đồng Lạc 35 350

16 An Lâm 27 270

17 Phú Điền 15 150

18 Cộng Hòa 45 450

19 An Bình 27 270

Tổng 450 4.500
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