
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-TH Hoài Nhơn, ngày        tháng 10 năm 2021 
  

V/v đẩy nhanh, tiến độ, hiệu 

quả, an toàn tuyệt đối chiến dịch 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 

toàn dân trên địa bàn thị xã 

 

 
Kính gửi: 

- Phòng Y tế; 

- Trung tâm Y tế Hoài Nhơn; 

- Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn; 

- Công an thị xã; 

- Phòng Văn hóa – Thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

 

Căn cứ Quyết định số 3310/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh 
Bình Định về ban hành kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 
trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2021 – 2022  và Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 
03/8/2021 về tiêm chủng vắc xin Covid-19 của UBND thị xã. Để đẩy mạnh triển 
khai tiêm chủng vắc xin Covid-19 an toàn, đảm bảo không xảy ra lây nhiễm dịch 
bệnh tại các điểm tiêm chủng trên địa bàn, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu:  

1. UBND các xã, phường: 

a) Tăng cường chỉ đạo huy động lực lượng rà soát và hoàn thành việc nhập 
dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại các địa phương lên hệ thống tiêm 
chủng phòng Covid-19 và chuẩn bị cho Chiến dịch tiêm chủng vắc xin toàn dân 
theo Công văn số 1705/UBND-TH ngày 29/9/2021 của UBND thị xã đảm bảo 
không bỏ sót, không trùng lặp đối tượng.  

b) Thông báo cho các đối tượng tiêm chủng đi đúng thời gian quy định của 
ngành y tế, bảo đảm trật tự, giãn cách, không ùn tắc, thực hiện nghiêm các quy 
định về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

c) Phối hợp với ngành y tế thị xã tổ chức các điểm tiêm ở cụm xã, phường; 
bố trí cơ sở vật chất đảm bảo buổi tiêm chủng theo đúng qui định: 

- Bố trí khu vực chờ trước tiêm chủng, sàng lọc, tư vấn, tiêm chủng, theo dõi 
và xử trí tai biến sau tiêm chủng 30 phút đảm bảo thông thoáng, đủ ghế ngồi và giữ 
khoảng cách giữa các đối tượng được tiêm chủng, nhân viên y tế, người nhà.  

- Bố trí điểm tiêm chủng theo quy tắc 1 chiều, đảm bảo khoảng cách giữa 
các bàn/vị trí tiêm chủng để phòng chống dịch theo thứ tự như sau: Bàn đón tiếp, 
hướng dẫn→ Khu vực chờ trước tiêm chủng → Bàn khám sàng lọc và tư vấn trước 
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tiêm chủng → Bàn tiêm chủng → Bàn ghi chép, vào sổ tiêm chủng → Khu vực 
theo dõi và xử trí tai biến sau tiêm chủng.  

- Có nhà vệ sinh và thực hiện lau sạch nhà vệ sinh bằng dung dịch khử 
khuẩn hàng ngày.  

- Dựng trại hoặc bung dù, bố trí bàn, đủ ghế ngồi chờ và đảm bảo khoảng 
cách tối thiểu 2m, sọt thu gom rác thải sinh hoạt. 

- Bố trí lực lượng công an, dân quân, đoàn viên thanh niên,... tham gia tiếp 
đón, phân luồng bảo đảm trật tự, an toàn trong các ngày tiêm chủng. 

d) Chỉ đạo trao Giấy chứng nhận tiêm chủng cho công dân trên địa bàn 
xã, phường mình sau khi tiếp nhận từ Trung tâm Y tế. 

2. Phòng Y tế:  

- Phối hợp với Trung tâm Y tế Hoài Nhơn hướng dẫn chuyên môn cho các 
xã, phường trong việc tổ chức triển khai thực hiện tại các điểm tiêm chủng vắc xin 
Covid-19 trên địa bàn đúng qui định. 

- Cung cấp phương tiện phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế phục vụ tại các 
điểm tiêm chủng: Khẩu trang, dung dịch sát khuẩn; phun hóa chất tại các điểm 
tiêm chủng theo quy định. 

- Tham mưu UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 
phường liên quan đảm bảo hậu cần, hỗ trợ công tác trật tự trong thời gian tiêm 
chủng vắc xin Covid-19 trên địa bàn. 

3. Trung tâm Y tế:  

a) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường lập danh sách đối 
tượng tiêm chủng theo quy định và theo các đợt tiêm chủng. 

Chỉ đạo điểm tiêm chủng lập kế hoạch buổi tiêm chủng: Lập danh sách đối 
tượng đến tiêm chủng theo các khung giờ khác nhau đảm bảo không quá 100 đối 
tượng/điểm tiêm chủng/buổi tiêm chủng; Xác định và thông báo thời gian tiêm 
chủng cho từng nhóm đối tượng được tiêm chủng; Ghi đầy đủ thông tin vào phiếu 
hoặc sổ tiêm chủng của đối tượng tiêm chủng và trên phần mềm quản lý thông tin 
tiêm chủng, thông báo cho người được tiêm chủng về lịch tiêm mũi tiếp theo. Báo 
cáo kết quả tiêm chủng hàng ngày và báo cáo kết thúc chiến dịch về tình hình tiếp 
nhận vắc xin, sử dụng vắc xin, cùng với báo cáo kết quả tiêm chủng theo mẫu báo 
cáo của TCMR Quốc gia. 

b) Đảm bảo về trang thiết bị phục vụ tiêm chủng: 

- Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao cho tiêm chủng, 
biểu mẫu tiêm chủng.  

- Chuẩn bị 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.  

- Có bồn rửa tay, xà phòng hoặc dung dịch rửa tay ngay tại điểm tiêm chủng.  
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- Các bề mặt thường xuyên tiếp xúc phải được vệ sinh bằng các biện pháp 
thích hợp (ít nhất 1 lần/buổi khi có dịch tại cộng đồng và ít nhất 1 lần/ngày khi 
không có dịch tại cộng đồng).  

- Chuẩn bị dung dịch sát khuẩn tay nhanh, khẩu trang ngay tại vị trí cửa ra 
vào và các vị trí đối tượng tiêm chủng, nhân viên y tế thường xuyên tiếp xúc (tay 
nắm cửa, thang máy…).  

- Sắp xếp bàn tiêm chủng với nguyên tắc sắp xếp các dụng cụ thuận tiện cho 
cán bộ y tế khi thao tác. Trên bàn tiêm chủng gồm có các thiết bị cần thiết cho việc 
bảo quản, tiêm vắc xin như: phích vắc xin, bơm kim tiêm, khay đựng panh, panh, 
lọ đựng bông khô và lọ đựng bông có cồn, hộp chống sốc, bút. Không để thuốc 
hoặc dụng cụ đựng bệnh phẩm trên bàn tiêm. Hộp an toàn, túi hoặc hộp đựng vỏ lọ 
vắc xin, thùng rác đặt ở vị trí thích hợp.  

- Các tài liệu chuyên môn theo quy định; các áp phích, tờ rơi hướng dẫn các 
bước thực hiện tiêm chủng, lịch tiêm chủng, theo dõi, chăm sóc, xử trí sự cố bất lợi 
sau tiêm chủng treo, dán trên tường tại nơi thực hiện tiêm chủng để cán bộ y tế, các 
đối tượng tiêm chủng và người dân có thể đọc, xem được. 

c) Đảm bảo về nhân lực phục vụ tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 
104/2016/NĐ-CP ngày 01/06/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm 
chủng và Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế. Nhân viên 
tham gia tiêm chủng phải được tập huấn về an toàn phòng chống dịch viêm đường 
hô hấp cấp, thực hiện theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tại mỗi điểm 
tiêm chủng phải có bảng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên.  

d) Tổ chức buổi tiêm chủng đảm bảo tuyệt đối an toàn, tuyệt đối, hiệu quả 
theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021, 
Công văn số 4198/BYT-KCB ngày 22/5/2021 và Công văn số 5488/BYT-KCB 
ngày 09/7/2021: 

Tổ chức tiêm chủng, khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng, giám sát, 
phát hiện và xử trí phản ứng sau tiêm chủng; sử dụng phần mềm nhập liệu và quản 
lý đối tượng tiêm chủng; bảo quản, vận chuyển, sử dụng, theo dõi sự cố bất lợi sau 
tiêm chủng cho từng loại vắc xin (sức khỏe người được tiêm chủng; phối hợp với 
bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn tiếp nhận, cấp cứu, điều trị nếu sau tiêm 
chủng có một trong các dấu hiệu như sốt cao (≥39°C), tím tái, khó thở... hoặc khi 
phản ứng thông thường kéo dài trên 24 giờ sau tiêm chủng). Tổ chức các Tổ cấp 
cứu tại đơn vị mình. Trung tâm y tế Hoài Nhơn, Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng 
Sơn dự phòng tối thiểu 05 giường/bệnh viện để sẵn sàng xử trí trường hợp tai biến 
nặng sau tiêm chủng. Thực hiện 5K, giãn cách và các biện pháp phòng, chống dịch 
tại các điểm tiêm chủng. 

đ) Rà soát, cấp Giấy chứng nhận tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 
theo danh sách đã tiêm gửi về UBND xã, phường nơi công dân cư trú để 
UBND xã, phường chỉ đạo giao Giấy chứng nhận tiêm chủng cho công dân 
đúng quy định pháp luật. 

e) Tổng hợp tình hình thực hiện tiêm chủng và báo cáo cho tỉnh, Ban Chỉ 
đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng chống Covid-19 thị xã theo quy định 
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4. Đề nghị Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn 

- Rà soát, lập danh sách (kèm thông tin liên lạc) và phân công cán bộ (Khoa 
Hồi sức tích cực có trang thiết bị và chức năng kỹ thuật) chịu trách nhiệm thường 
trực cấp cứu cho người có sự cố nặng, nguy kịch sau tiêm vắc xin phòng COVID-
19 trên địa bàn thị xã 

- Chuẩn bị sẵn sàng và hỗ trợ xử trí,cấp cứu các trường hợp có sự cố nặng, 
nguy kịch sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 thông qua tư vấn từ xa hoặc trực tiếp 
tại điểm tiêm chủng hoặc tiếp nhận cấp cứu, điều trị khi được yêu cầu hỗ trợ. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao 

Hướng dẫn Đài truyền thanh các xã, phường; tăng thời lượng đưa tin tuyên 
truyền sâu rộng trong cộng đồng về ý nghĩa, lợi ích của chiến dịch tiêm vắc xin 
phòng COVID-19, các khuyến cáo về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 an 
toàn, theo dõi và xử lý phản ứng sau tiêm chủng; ưu tiên bố trí thời lượng phát các 
thông điệp truyền thông về chiến dịch tiêm chủng tại các địa phương trong thời 
gian diễn ra tiêm chủng để người dân biết, thực hiện. 

6. Công an thị xã: Phối hợp ngành y tế và các đơn vị liên quan xây dựng 
phương án bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn trong suốt thời gian tổ chức tiêm chủng 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các xã, phường 
triển khai thực hiện hiệu quả./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 của Thị ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Thành viên Trung tâm Chỉ huy PCD COVID-19 thị xã; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Hữu Thảo 
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