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UY BAN NHAN DAN
QUN CAU GIAY

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Oc 1p - Tir do - Hinh phüc

S: 1657KH-UBND

Ccu Giá'y, ngày 'fO tháng 6 nám 2022

KE HOACH
To chtrc tiêm vc xin phông COVID-19 1iu nhc 1i 1n 2 và miii 4
trên dja bàn qun Cu Giây
Thirc hin Kê hoch 1 54/KH-UBND ngày 03/6/2022 cüa Uy ban nhân dan
thànhphôHà Ni; Kê hoch so 2481/KH-SYT ngày 04/6/2022 cUa Sâ Y t Ha
Ni ye triên khai tiêrn vàe xin phông COVID-19 lieu nhäc iai lan 2 và miii 4; Uy
ban nhân dan qun Câu Giây xay drng kê hoach nhu sau:
I. MUC TIEU
1. Mic tiêu chung
Ciing cô, tang cumg min djch phông bnh COVID-19 cho ngu?ii tir 50
tuôi tr& len; ngui tr 18 tuôi trâ len có suy giãm min dch và có nguy Co cao
phoi nhiêm vi COVID-19: can b y té, can b tuyên dâu... và các dôi tuçmg khác
theo quy djnh trên dja bàn qun.
2. Miuc tiêu ci,. th
Trên 95% các di tuçmg thuc din cn tiêm miii nhc li l.n 2 vc xin
phông COVID- 19 duqc tiêm nhàc lti.
II. NO! DUNG TRIN KHAI
1. Thôi gian: Tr tháng 6 näm 2022.
2. Dôi ttrçrng tiêm
- Ngithi tr 50 tuiM trâ len;
- Ngui tir 18 tu& trâ len thuc mt trong 2 nhóm sau:
+ Co suy giãm min djch tir th vira dn th nng.
+ Thuc nhóm nguy co cao phoi thim vái COVID-19: can b y t, can b
tuyên dâu, cong nhân, ngui lam vic ti các khu cong nghip.
3. Phm vi trin khai: Trin khai trên toàn dja bàn qun Cu Giy.
4. Loi väc xin
Gm: väc xin mRNA (vAc xin do hang Pfizer hotc Moderna san xut); v&c
xin do Astrazeneca san xuât; väc xin ciing 1oti vi miii 3 (miii nhäc lan 1).
III. NHIM V(J TRQNG TAM
1. Cong tác chi dio
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Uy ban nhân dan qun xây dirng k hoch trin khai cong tác tiêm chüng
vàc xin COVID-19 lieu nhäc lai lan 2 và mUi 4.
2. Cong tác truyn thông
- HInh thirc truyên thông da dng qua tài 1iu, thông tin v vic cn thit
cüa tiêm phông COVID- 19 lieu nhàc 1i lan 2 và müi 4 sê cüng cô và tang cisng
mien djch; duy trI và nâng cao hn nia chat luqng truyn thông ti các du&ng day
nóng (qu.n và phithng) và tong dài trà lan tir dng dê tu van, huóng dk tiêm
chüng cho nhân dan.
- D& tuçing tuyên truyn cho nguani dan v lçYi Ich cüa v.c xin, ljch tiêm
chüng, tInh an toàn cüa vàc xin, các sir cO bat li sau tiêm.
3. Cong tác tp hun
- Tp hun v xây dirng k hoach chi tit, diu tra 1p danh sách di tuqng,
tiêp nhn, bão quail, huOng dan sir d1ing väc xin, phông và xir trI phàn v, giám
sat sir cô bat li sau tiêm chüng, thông ké báo cáo.
- Tp hun v ni dung, each thirc t chüc dim tiém chüng v.c xin phông
COVID-19 an toàn.
4. Tip nhn, quãn I, cp phát vAc xin và 4t tir tiêm chüng
Vic tip nhn, quân l, cp phát v.c xin và 4t tu phâi tuân thu theo quy
djnh tti Nghj djnh so 104/201 6/ND-CP ngày 01/7/2016 cUa ChInh phü quy djnh
ye boat dng tiêm chüng và các huàng dk khác cüa B Y te.
5. Cong tác diu tra Mi tirçrng
- Uy ban nhân dan phuing t chüc rà soát di tucmg và 1p danh sách di
tuqng can tiêm chUng trên dja bàn.
- Tng diving cOng ngh thông tin trong diu tra, tng hçip di tuqng cn tiêm,
nhp thông tin dôi tuçmg len phân mém tiêm chUng COVID-19.
6. Ti chu'c bui tiêm chüng
- Can cü di tuqng cn tiêm, th chüc các dim tiêm chüng tai tram Y t
phuanng và các dim tiêm chUng liru dng, diem tiêm chüng tai bnh vin buy
dng nhan viên y tê có chirng nhn an toàn tiêm chüng ho trcr tai các diem tiêm.
- Trin khai các dim tiem chüng vc xin phông COVID-19 dam bão an
toàn, chat lung và thirc hin các bin pháp phông chông djch bnh COVID-19,
dam bào chat luqng và an toàn theo Nghj djnh sO 104/201 6/ND-CP ngày
01/7/2016 cüa ChInh phü quy djnh ye boat dng tiem chüng.
7. Giám sat và xii trI siy c bat tçri sau tiêm chiing
Khi xày ra sir c tai bin sau tiêm chüng thçrc hin diêu tra, báo cáo, xu l
theo quy djnh tai Ng djnh s6 104/2016/ND-CP ngày 01/7/2016 cüa ChInh phü,
Thông tu sé 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 cüa B Y te và cong van so
3886/BYT-DP ngày 11/5/202 1 cüa B Y te ye vic Huanng dan giám sat sir cô bat
lçii sau tiem väc xin phông C OVID- 19.

8. Quãn I bim kim tiêm và rae thai y t sau tiêm chüng
Thirc hin hüy 19 v&c xin sau khi sir dung và barn kim tiêm theo quy djnh
ti van bàn so 1 02/MT-YT ngày 04/3/2021 ye huOng dn quân 1 chat thai y te
trong tiêm chüng vàc xin phông COVID-19, cong van so 5679/BYT-MT ngày
21/7/2021 ye vic tiêp tiic quail i xü 1 vO 19 vàc xin COVID- 19 và theo Thông
tu lien tjch so 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày3l/12/2015 cUa B Y té và B
Tài nguyen và MOi trithng quy djnh ye quãn l chat thai y té.
9. Cong tác kim tra, giám sat, báo cáo
- T chüc kim tra, giám sat cOng tác chun bj, t chüc tiêm chUng.
- Các dim tiêm chUng báo cáo v Trung tam y th qun hang ngày, d thng
hçip báo cáo S& Y tê Ha Ni và UBND qun.
IV. TO CHC THUC HIW
1.PhôngYt
- PhM hqp Trung tam Y t qun tham mixu UBND qun trin khai K hoch
tiêm väc xin phàng COVID- 19 lieu nhäc 1ti lan 2 và müi 4 trên dja bàn qun.
- Chü trI, phi hçip kim tra, giám sat thirc hin tiêm chüng an toàn ti thC
diem tiêrn truOc và trong th?ii gian triên khai, phát hin nhüng khó khän, vuóng
mac và dê xuât các giài pháp kjp thñ.
- Huy dng các y bác si ngoài cong l.p theo d xu.t cüa Trung tam Y t
trong vic to chic các diem tiêm trén da bàn qun (nêu can).
2. Trung tam Y t qun
- Xây dimg k hoach chi tit v chuyên mon k thu.t Va trin khai t chirc
thirc hin tiêm chüng väc xin phông COVID-19 lieu nhäc lai lan 2 và müi 4 cho
ngixäi dan trén dja bàn qun.
- Nhn và bão quàn vc xin, t chüc bui tiêm ti các co s&, xr 1 sir c bt
lçii sau tiêm chüng và kê hotch truyên thông ye tiêm chüng vãc xin phông COVID19, bieu mk 1.p danh sách dôi tuqng can tiêm, thu thp kiên dOi tuqng tiêm
chüng, bieu rnâu báo cáo, theo döi tiên d trien khai k hoch.
- Phi hçip vri phông Van hóa và Thông tin, phông Giáo diic & Dào t.o,
các ban, ngành, doàn the lien quan trong hoat dng truyên thông.
- Thçrc hin t& các hoat dung chuyên mon trong cOng tác trin khai tiêm
chüng vàc xin phông COVID-19 lieu nhäc 1ai lan 2 (mUi 4); to chirc tiêm, giám
sat và xir trI sr cô bat lçii sau tiem, thông k báo cáo theo quy djnh...
- Dr toán và d xut UBND qun b sung kinh phi v cong tác chuyen mon
Mt tu tieu hao, trang thiet bj, 4t tir phông h, thu gom, luu gitt, 4n chuyen, xir
1 chat thai, các y bác si' tham gia...)
- D xut UBND qun huy dng nhân hrc, y bác sT tham gia chin djch tiêm
chüng nêu can (qua Phông Y te de tOng hgp).

-Kiém tra cong tác tiêm vc xin phông, chng COVID-19 1iu b sung và
lieu nhac lai tai các diem tiém chüng truc, trong và sau tiêm.
- Tng hçip báo cáo tInh hInh trin khai chin djch v Sâ Y t, Trung tam
Kiêm soát bnh tt Ha Ni và Ban chi dao phông chông djch COVID-19 qun.
3. Phông Giáo dic và Dào to
- Chü tn, chi dao các Co sâ giáo dic trên dja bàn pMi hçip vOi Trung tam
Y tê, Tram Y tê các phung dé bô tn diem tiêm theo quy djnh (nu can).
- B6 trI nhân lirc ph& hçip tip don, phân lung tai dim tiêm tru?mg hçc.
- Phân cong can b, giáo viên, tInh nguyen viên tham gia h trçl ti dim
tiêm theo dê xuât cüa Trung tarn y tê và các dan vj lien quail. Phôi hçp dam bão
cOng tác an ninh trt t1r, phân luOng, giân cách phOng chông djch COVID-19.
4. Phông Van hóa và Thông tin
Chü trI, pMi hcp Trung tam Y t và các ban, nganh, dan vj lien quan thirc
hin các hoit dng truyên thông; Tuyên truyên ye tam quan trçng, miic dIch, dôi
tuçmg u'u tiên, mic tiêu cüa vic tiêm vàc xin phOng COVID- 19; thông tin ye ni
dung và cong tác triên khai Kê hotch trén dja bàn qun.
5. Phông Tài chInh - Ké hoch: Can dôi ngân sách, dam bâo kinh phi cho
chiên djch tiêm väc xin phOng COVID-19; hithng dan các cor quail, dan vj thu tic
thanh quyêt toán theo dung quy djnh.
6. Cong an qun: Chi dto Cong an các phumg phi hçip dam bào cOng tác
an ninh trat tir ti các diem tiêm chàng; phôi hçip vfd các lirc lung dja phiiorng rà
soát, 1p danh sách dôi tuçlng tiêm chüng và don dôc huàng dan ng1xYi dan di tiêm
chüng.
7. D ngh các Bnh vin; phông khám ttr nhân trên dja bàn qun
- Mi bnh vin phân cOng mt di cp ciru co dng, gm: 01 bác s, 01
diu duông, 01 lái xe và 01 xe 0 to cüu thuong (thithng trirc ti don vj) vi dü co
so thuc, trang thiêt bj y te thiêt yêu sn sang tham gia cap ciru ngoti vin khi có
yêu câu.
- Phi hgp vâi Trung tam Y t qun theo cOng van s 11 838/SYT-NVY
ngày 01/8/2021 ye phân cOng nhim vi to tiêm chüng ho tr cong tác tiêm chüng
chiên djch tiêm vàc xin phOng COVID-19.
8. Uy ban nhân dan các phu?rng
- Chju trách nhim toàn din v cOng tác chi do, diu hành và t chtrc tnin
khai chin djch tiem chüng väc xin COVID- 19 trên dja bàn.
- Xây dmg K hoch t chüc chin djch tiêm chüng vc xin COVID-19
trên dja bàn phuông ci the, chi tiet vai miic tiêu tiêm dixcc sO luqng ion nhât,
trong thvi gian sOm nhat và an toàn nhat.
- Chi dto, to chuc rà soát di tizçmg cn tiêm chUng, chju tnách nhirn v
1p danh sách dôi tuqng can tiêm väc xin phOng COVID-19 lieu nhäc 1i lan 2

trên dja bàn, phê duyt danh sách di tuçing cAn tiêm theo thir tir ixu tiên tti dja
phuang.Phoi hçp các ban, ngành vâi các dcin v Y t trén dja bàn t chirc tiêm
chüng väc xin phông COVID- 19 theo ké hoach.
- Huy dng sir tham gia cüa cap üy Dàng, chInh quyn, doàn th, các t
chirc chInh trj, xâ hi dja phng tii tn các To dan phô,... tham gia trong cong
tác tuyên truyên, 4n dng ngu?i dan di tiêm chUng, tham gia trong cOng tác t
chüc, dam bão an ninh trt tir tai các dim tiêm chUng.
- To chirc cOng tác kim tra, giám sat vic thirc hin tiêm chüng.
- B trI kinh phi cho vic trin khai tai dja phuang.
- Tng hçip báo cáo kt qua theo quy djnh.
9. Dê nhj Ban Tuyên giáo Qun üy: Chi dao tang ci.thng cOng tác thông
tin tuyên truyên các bin pháp phông, chông djch COVID-19, 1i Ich cüa tiêm
chüng và djnh hiió'ng dix 1un ye các ni dung chiên djch tiêm chüng cüng nhu
nhffiig van dê phát sinh trong qua trInh tO chüc thirc hin.
10. Dê ngh Uy ban Mt trn To quc Vit Nam và các doàn th qun
- Chi dto các thành viên, hi viên tIch c1rc, chU dng ph& hqp vOi ngành Y
tê và chInh quyên các cap phô biên, tuyên truyên, 4n dng nhân dan tuân thu vic
tiêm vAc xin phông COVID-19.
- Vn dng cac t chüc, doanh nghip và cá nhân Ung h ngun lirc d trin
khai tiêm chüng väc xin phông COVID-19.
- D nghj Qun doàn CAu GiAy buy dng hrc luqng thanh niên tInh nguyen
tham gia tai các diem tiêm chUng dê ho trçY dam bão trt tlr, hurng dan ngi.thi dan
thixc hin các bin pháp phông, chông djch COVID- 19 theo huàng dk cüa B Y
tê và Thành phO. To chirc các boat dng truyên thông, 4n dng, don doe, hrnng
din ngithi dan di tiêm chüng.
V. KINH PH! THL!C HIN
- Ngun ngân sách qun: dam bào kinh phi d trin khai chin djch tiêrn
chüng vc xin phông COVID- 19 trên dja bàn bao gOm: 4t tix tiêu hao, trang thiêt
bj, 4t tu phông h; kinh phi ttp huân, truyên thông; kinh phi in an biêu mu, báo
cáo; kinh phi thu gom, luu gi&, 4n chuyên, xà 1 chat thai; kinh phi cho cac hrc
luçing tham gia theo quy djnh; kinh phi khác phát sinh khi triên khai chiên djch
tiêm chüng trên dja bàn.
- Kinh phi ti'r ngun do các t chüc, cá nhân s1r diing vAc xin ti,r nguyen chi
trã và các nguOn kinh phi hçp pháp khác.
- UBND các phuing h trçl kinh phi cho các hoat dng trin khai tai dja
phuang: t.p huân, in an biêu mâu, truyên thOng, huy dng cong dOng, ho trçi diêu
tra d6i tuqng, kim tra, giám sat, phông chông phãn v... và các boat dng khác
theo quy djnh.
Trên dày là K hoach trin khai chin djch tiêm yc xin phông COVID- 19
nhc 'ai lAn 2 (müi 4) trên dja bàn qun Câu Giây. UBND qun dé nghj Uy ban
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Mt trn T quc Vit Nam Va the doàn th qun ph& hccp chi d.o; d nghj các
Bnh vin trén dja bàn qun phoi hcip triên khai; yêu câu các,hông, ban, don vi
qun và UBND các phuô'ng khân truong triên khai thirc hin.
Noinhân:
-UBNDTP;
-SâYtHàNi;
- TT. Quãn Uy, HDND, UBMTTQVN qu;
- BCD PCD COVID-19 qun;
- BV: E, YHCT HN, HHTMTW;
- UBND các phixông;
- Luu: VT, PYT.
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