
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÔN ĐẢO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /KH-UBND 
 

KHẨN 

Côn Đảo, ngày  21  tháng 9 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 

đợt 5 trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2021 

 

Căn cứ Công văn số 4971/SYT-NV ngày 21/9/2021 của Sở Y tế tỉnh về việc 

phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 9 năm 2021 cho các đơn vị, địa phương và 

Công văn số  4972/SYT-NV ngày 20/9/2021 của Sở Y tế tỉnh về việc phân bổ vắc 

xin phòng Covid-19 đợt 10 năm 2021 cho các đơn vị, địa phương;  

Nhằm triển khai công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo số lượng được 

phân bổ; Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 đợt 5 trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Chủ động phòng, chống dịch bằng việc sử dụng vắc xin phòng Covid-19. 

- Đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và các quy 

định của Bộ Y tế về tiêm chủng. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nguyên tắc 

- Sử dụng các loại vắc xin đủ điều kiện được Bộ Y tế phân bổ (Quyết định số 

3398/QĐ-BYT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế). 

- Đảm bảo tiêm hết số lượng vắc xin trước khi hết hạn sử dụng để tránh lãng 

phí. 

- Đảm bảo tối đa an toàn tiêm chủng. 

2. Thời gian, địa điểm  

a. Thời gian: 

* Từ ngày 22/9/2021 đến ngày 23/9/2021: Triển khai tiêm vắc xin Pfizer 

mũi 1 cho 1.095 người. 

- Ngày 22/9/2021: (400 người) 

+ Buổi chiều từ 13h30-17h30. 

+ Buổi tối từ 18h30-21h00. 
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- Ngày 23/9/2021: (695 người) 

+ Buổi sáng từ 06h30-11h30. 

+ Buổi chiều từ 12h30-17h30.  

+ Buổi tối từ 18h30-21h00. 

* Từ ngày 12/10/2021 đến ngày 13/10/2021: Triển khai tiêm vắc xin 

AstraZeneca mũi 2 cho 1.680 người. 

- Ngày 12/10/2021: (840 người) 

+ Buổi sáng từ 06h30-11h30. 

+ Buổi chiều từ 12h30-17h30. 

+ Buổi tối từ 18h30-21h00. 

- Ngày 13/10/2021: (840 người) 

+ Buổi sáng từ 06h30-11h30. 

+ Buổi chiều từ 12h30-17h30. 

+ Buổi tối từ 18h30-21h00. 

* Từ ngày 14/10/2021 đến ngày 15/10/2021: Triển khai tiêm vắc xin Pfizer 

mũi 2 cho 1.095 người. 

- Ngày 14/10/2021: (695 người) 

+ Buổi sáng từ 06h30-11h30. 

+ Buổi chiều từ 12h30-17h30. 

+ Buổi tối từ 18h30-21h00. 

- Ngày 15/10/2021: (400 người) 

+ Buổi sáng từ 07h30-11h30. 

+ Buổi chiều từ 12h30-17h00.  

b. Địa điểm: Trung tâm Y tế quân dân y 

c. Tổ chức 01 bàn tiêm di chuyển qua Bến Đầm để tiêm cho 73 thuyền viên. 

- Thời gian: 15h00 ngày 23/9/2021 và 15h00 ngày 15/10/2021. 

- Địa điểm: Nhà chờ Cảng Bến Đầm. 

3. Đối tượng 

Người dân đủ từ 18 tuổi trở lên đang sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện 

(theo danh sách đã đăng ký tại Phòng Y tế huyện). 

4. Bàn tiêm 

Tổ chức 04 bàn tiêm và 01 Tổ cấp cứu tại Trung tâm Y tế quân dân y. 

5. Nhân lực: 80 người. 

* Ban Chỉ đạo tiêm vắc xin Covid-19 huyện (10 đồng chí): trực tiếp theo 
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dõi, giám sát các hoạt động triển khai trong tổ chức những ngày thực hiện tiêm vắc 

xin phòng Covid-19 gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông Phan Thanh Biên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy: Trưởng ban; 

2. Bà Nguyễn Thụy Nga - Phó Chủ tịch UBND huyện: Phó Trưởng ban; 

3. Bà Huỳnh Thị Thanh Liên - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

huyện: Thành viên; 

4. Ông Đỗ Hoài Nam - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Thành viên; 

5. Ông Vũ Đình Võ - Trưởng Phòng Y tế huyện: Thành viên; 

6. Ông Trần Văn Thanh - Giám đốc Trung tâm Y tế quân dân y huyện: 

Thành viên; 

7. Ông Võ Minh Thuận - Phó Trưởng Công an huyện: Thành viên; 

8. Bà Bùi Thị Phương Dung - Phó Chánh Văn phòng huyện: Thành viên; 

9. Ông Lê Văn Duật - Phó Chánh Văn phòng huyện: Thành viên; 

10.  Ông Đỗ Phi Phúc - Phó Bí thư Huyện đoàn: Thành viên. 

* Nhân lực ngành y: 35 người gồm: 

- Bàn khai báo y tế: 04 người. 

- Bàn đo thân nhiệt, thủ tục hướng dẫn viết cam kết: 04 người. 

- Bàn đo huyết áp: 04 người. 

- Bàn khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm chủng: 04 người. 

- Xe tiêm chủng vắc xin: 04 người. 

- Theo dõi sau tiêm: 04 người. 

- Nhập liệu, nhập hệ thống: 04 người. 

- Đóng mộc trả giấy tiêm chủng: 01 người. 

- Đội cấp cứu xử lý tai biến nặng sau tiêm: 03 người. 

- Hậu cần: 03 người. 

* Nhân lực các đơn vị hỗ trợ: 35 người 

- An ninh trật tự: 10 người 

- Viết thư mời, xác nhận danh sách trước tiêm chủng, hỗ trợ người dân cài đặt 

sổ sức khỏe điện tử: 08 người. 

- Nhập liệu và tổng hợp danh sách: 08 người. 

- Phục vụ công tác hậu cần: 09 người. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế quân dân y sắp xếp lịch tiêm, thông báo, phát 
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giấy mời, giấy khai báo y tế cho các đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid-19 đến 

tiêm theo đúng thời gian phân bổ. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép 

vận chuyển vắc xin phòng Covid-19 bằng máy bay trực thăng. 

- Giám sát công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại Trung tâm Y tế quân dân 

y. 

2. Trung tâm Y tế quân dân y 

- Thực hiện tiếp nhận, bàn giao vắc xin theo đúng số lượng và nguyên tắc bảo 

quản, sử dụng theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu. 

- Lập kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19, đảm bảo cơ sở vật chất, 

vật tư thiết bị và nhân lực cho buổi tiêm an toàn, hiệu quả, khoa học... theo đúng 

hướng dẫn tại Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về 

Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Đặc biệt lưu ý sắp 

xếp, bố trí điểm tiêm vắc xin Covid-19 đảm bảo thực hiện 5K của Bộ Y tế. 

- Thiết lập khu vực tiếp nhận, sử dụng công nghệ thông tin trong cập nhật 

thông tin, số liệu, đảm bảo thông tin của người tiêm đúng, đầy đủ. Thực hiện báo 

cáo công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 kịp thời theo quy định. Giao đồng chí 

Võ Minh Thương - Kỹ sư Trung tâm Y tế quân dân y làm Trưởng nhóm nhập dữ 

liệu, chịu trách nhiệm điều phối các đoàn viên trong công tác nhập dữ liệu và báo 

cáo dữ liệu sau khi kết thúc mỗi buổi tiêm. 

- Tại khu vực chờ theo dõi sức khỏe sau tiêm, bố trí tình nguyện viên hướng 

dẫn người dân cài đặt sổ sức khỏe điện tử và bảng hướng dẫn cài đặt sổ sức khỏe 

điện tử. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác bố trí, sắp xếp về 

nhân sự, dựng nhà bạt, bố trí ghế ngồi. Liên hệ với Ban Quản lý cảng Đầm để sắp 

xếp bố trí điểm tiêm tại Nhà chờ Cảng Bến Đầm. 

- Thực hiện thống kê, báo cáo hàng ngày kết quả tiêm chủng, số đối tượng đã 

được tiêm và số vắc xin sử dụng cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Ủy ban 

nhân dân huyện (thông qua Phòng Y tế). 

- Lưu ý khi tổ chức tiêm: 

+ KHÔNG tiêm vắc xin Covid -19 cho những đối tượng đã được tiêm đủ 02 

mũi vắc xin phòng Covid-19. 

+ KHÔNG tiêm vắc xin Covid-19 cho đối tượng có tiền sử phản vệ từ độ 2 

trở lên tại lần tiêm trước hoặc với bất cứ thành phần nào của vắc xin. 

+ Khai thác thông tin về mũi tiêm lần 1 đã tiêm (nếu có), xác định thời gian 
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dự kiến tiêm mũi 2 và thông báo cho người đến tiêm được biết. 

+ Tổ chức tiêm chủng đảm bảo an toàn, phòng tránh nguy cơ dịch bệnh 

Covid-19. 

+ Thống kê số lượng, danh sách người tiêm sau khi kết thúc một ngày tiêm 

(lưu ý thông tin của người tiêm phải được thống kê đầy đủ và chính xác). 

3. Đề nghị Công an huyện và Ban Chỉ huy quân sự huyện 

Cử 10 đồng chí (Công an huyện 05 đồng chí; Ban Chỉ huy quân sự huyện 05 

đồng chí) hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự tại điểm tiêm vắc xin Covid-19; đồng thời 

chịu sự phân công điều phối của Trung tâm Y tế quân dân y trong thời gian triển 

khai kế hoạch. 

4. Đề nghị Huyện đoàn 

- Cử 08 Đoàn viên (ưu tiên những đoàn viên đã từng hỗ trợ trong các đợt tiêm 

vắc xin trước) hỗ trợ Trung tâm Y tế quân dân y trong việc hướng dẫn ghi thông 

tin, hỗ trợ quét mã QR-Code, nhập dữ liệu, điện thoại nhắc nhở, đôn đốc người dân 

đi tiêm vắc xin đúng khung giờ do cơ quan y tế thông báo; các đoàn viên chịu sự 

phân công điều phối của Trung tâm Y tế quân dân y trong thời gian triển khai kế 

hoạch. 

- Trưng dụng 08 máy tính xách tay để nhập dữ liệu. 

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

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 

như màn hình led, loa lưu động, truyền thanh để người dân biết về địa điểm, thời 

gian tiêm phòng Covid-19 (thông báo liên tục trong ngày). 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế quân dân y bố trí, sắp xếp 200 ghế ngồi để làm 

thủ tục, chờ trước và sau tiêm tại điểm tiêm chủng. 

6. Văn phòng huyện 

Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn lao động huyện và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

(hỗ trợ 09 người thực hiện công tác hậu cần), dự trù kinh phí ăn uống (sáng, trưa, 

tối) và phục vụ hậu cần cho Ban Chỉ đạo tiêm vắc xin Covid-19 huyện, Đội tiêm 

chủng và lực lượng hỗ trợ trong các ngày thực hiện tiêm chủng. 

7. Đề nghị Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo 

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế quân dân y lắp đặt 02 nhà bạt và bố trí 10 

bàn dài (kích thước 0,8m x 1,6m) tại điểm tiêm vắc xin Covid-19. 

8. Phòng Văn hóa và Thông tin 

 Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế quân dân y và các cơ quan, đơn vị liên 

quan cử 04 người hỗ trợ công tác xác nhận danh sách trước tiêm, hỗ trợ người dân 

cài đặt sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại thông minh (giao ông Cao Minh Tài – 
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Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin làm Trưởng nhóm, chịu trách nhiệm 

điều phối công tác này). 

9. Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện đảm bảo nguồn kinh 

phí phục vụ đợt tiêm vắc xin theo quy định. 

10. Ban Quản lý Cảng Bến Đầm 

Bố trí điểm tiêm tại Nhà chờ Ban Quản lý Cảng Bến Đầm; chủ trì, phối hợp với 

Trung tâm Y tế quân dân y chuẩn bị 02 bàn, 25 ghế để phục vụ công tác tiêm và 

theo dõi sau tiêm vắc xin Covid-19 theo thời gian được phân bổ tại Mục II kế 

hoạch này. 

11. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các doanh 

nghiệp và Trưởng 09 khu dân cư trên địa bàn huyện 

Liên hệ với Phòng Y tế huyện để nhận giấy mời tiêm vắc xin phòng Covid-

19; gửi giấy mời và hướng dẫn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

và Nhân dân trong phạm vi quản lý đi tiêm đúng thời gian đã ghi trên giấy mời và 

chuẩn bị các giấy tờ mang theo gồm có: số điện thoại, chứng minh nhân dân/thẻ 

căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế (nếu có); điện thoại thông minh để cài đặt 

sổ sức khỏe điện tử; kê khai y tế trên tờ khai phát theo thư mời. 

IV. KINH PHÍ 

Nguồn kinh phí của Sở Y tế và nguồn kinh phí địa phương. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và Trưởng 09 khu dân cư 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đ/c Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Y tế tỉnh; 

- TTr: Huyện ủy; Hội đồng nhân dân huyện; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện; 

- Thành viên Ban chỉ đạo tiêm vắc xin Covid-19; 

- Các cơ quan, đơn vị tại mục III;  

- Các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể trên địa  

  bàn huyện; 

- Trưởng 09 khu dân cư; 

- Lưu: VT, YT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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