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KẾ HOẠCH 

Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Pfizer-BioNTech)  

liều nhắc lại đợt 3 năm 2022  

 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

Căn cứ Nghị Quyết số 128/2021/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của 

Chính phủ Ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch COVID-19"; 

Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ -BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế ban hành 

Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 - 2022; 

Căn cứ công văn số 10722/BYT- DP ngày 17/12/2021 của Bộ Y tế về việc 

tiêm  vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại. 

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-VSDTTƯ ngày 07/01/2022 của Viện Vệ sinh 

dịch tễ Trung ương về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 114, 115 và đợt 

116; 

Thực hiện Kế hoạch số 379/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh 

Bình Phước về việc triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều 

bổ sung và nhắc lại năm 2021, 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

Văn Phòng Thường trực Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

tỉnh xây dựng Kế hoạch Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Pfizer-

BioNTech) liều nhắc lại đợt 3 năm 2022, cụ thể như sau: 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Chủ động phòng chống dịch COVID-19, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do dịch 

COVID-19 bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại để Thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Đảm bảo 100% đối tượng được tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc 

lại theo tiến độ cung ứng vắc xin. 

- Đảm bảo an toàm trong tiêm chủng; sử dụng, lựa chọn vắc xin phòng 

COVID-19 liều nhắc lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

KHẨN 
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- Tiêm chủng sớm nhất, nhanh nhất và an toàn nhất cho các đối tượng có đủ 

điều kiện và chỉ định tiêm liều nhắc lại.  

III. NỘI DUNG  

1. Đối tượng, loại vắc xin, khoảng cách tiêm 

Đối tượng tiêm người từ 18 tuổi trở lên và Công nhân thuộc các Khu công 

nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài Khu công nghiệp. 

1.1. Tổng số đối tượng tiêm liều nhắc lại (mũi 3): 41.142 người 

- Thuộc nhóm đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 thuộc Kế hoạch tiêm 

đợt 15 và đợt 16 năm 2021 (mũi 2 tiêm vắc xin Vero Cell). 

- Thuộc nhóm đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 thuộc Kế hoạch tiêm 

đợt 19 và đợt 20 năm 2021 (mũi 2 tiêm vắc xin Pfizer). 

1.2. Loại vắc xin: Sử dụng 01 liều vắc xin phòng COVID Pfizer-BioNTech. 

1.3. Khoảng cách: Tiêm mũi 3 cho người đã tiêm mũi cuối cùng của liều cơ 

bản (mũi 2 vắc xin Vero Cell hoặc Pfizer) ít nhất từ 3 tháng. 

Lưu ý: tiêm cho đối tượng Công nhân Khu công nghiệp và cơ sở sản xuất 

theo từng đợt theo kế hoạch đợt 15, 16, 19 và 20 năm 2021. 

2. Thời gian thực hiện: từ ngày 11/02/2022-12/02/2022. 

3. Số lượng, đối tượng phân bổ và tiêm vắc xin 

STT Cơ sở tiêm chủng Đối tượng tiêm nhắc lại Ghi chú 

1 TTYT TP. Đồng Xoài 1.260  

2 TTYT huyện Chơn Thành 1.554  

3 TTYT huyện Đồng Phú 6.312  

4 TTYT huyện Phú Riềng 5.154  

5 TTYT TX Phước Long 1.374  

6 TTYT huyện Bù Gia Mập 3.558  

7 TTYT huyện Bù Đăng 7.116  

8 TTYT huyện Hớn Quản 4.812  

9 TTYT TX Bình Long 1.020  

10 TTYT huyện Lộc Ninh 4.926  

11 TTYT huyện Bù Đốp 3.432  

12 Bệnh viện đa khoa tỉnh 304  

BVQDY 16 chuyển về 302  

13 Bệnh viện Hoàn Mỹ - BP 18  

 Tổng cộng: 41.142  
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4. Tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 

4.1. Tổ chức buổi tiêm 

- Để thực hiện tốt công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19, đảm bảo an toàn 

tiêm chủng và các biện pháp phòng chống lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2 trong bối 

cảnh dịch COVID-19, các đơn vị tiêm chủng thực hiện theo Quyết định số 

3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế, Quyết định 43/QĐ-BYT ngày 

07/01/2022 và Công văn số 6202/BYT-DP ngày 02/8/2021 của Bộ Y tế. 

- Sàng lọc đối tượng trước tiêm chủng thực hiện theo Quyết định số 

5785/QĐ-BYT ngày 21/12/2021 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.  

- Sử dụng phần mềm Hồ sơ sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế để báo 

cáo việc thực hiện tiêm vắc xin COVID-19. 

4.2. Cơ sở thực hiện tiêm chủng 

- Cơ sở triển khai tiêm chủng:  

Thành lập ít nhất là 01 đội cấp cứu tại đơn vị và đội cấp cứu lưu động hỗ trợ 

cho điểm tiêm chủng nếu có triển khai điểm tiêm chủng khác ngoài Bệnh viện, 

Trung tâm y tế; đặc biệt lưu ý các điểm tiêm chủng vùng sâu, vùng xa, vùng đi lại 

khó khăn (ít nhất 01 đội cấp cứu lưu động tại mỗi cụm 3-4 xã hoặc điểm tiêm 

chủng). Thời gian di chuyển đội cấp cứu đến điểm tiêm chủng không quá 10 phút;  

 Bố trí tối thiểu 05 giường bệnh sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân có phản ứng  

và tai biến nặng sau tiêm chủng; 

Bố trí trang thiết bị, phương tiện cấp cứu tại chỗ, phương án hỗ trợ cấp cứu 

trong các trường hợp cần thiết; 

Tùy vào số lượng vắc xin phân bổ để các đơn vị triển khai mở rộng các 

điểm tiêm tại các Trạm y tế xã/phường/thị trấn cho kịp với tiến độ kế hoạch, 

nhưng phải đảm bảo an toàn trong tiêm chủng và các biện pháp phòng chống lây 

nhiễm vi rút SARS-CoV-2 trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức 

tạp. 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Thành lập đội hồi sức cấp cứu, hỗ trợ tuyến dưới khi cần, bố trí tối thiểu 05 

giường bệnh chuẩn bị tiếp nhận trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng; 

Chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện cấp cứu tại chỗ, phương án hỗ trợ cấp 

cứu cho tuyến dưới trong trường hợp cần thiết. 

5. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá 

Tiến hành kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị trước khi tổ chức tiêm và 

trong quá trình tổ chức tiêm; kịp thời phát hiện tồn tại, hạn chế để chấn chỉnh, 

khắc phục. 

Các đơn vị thực hiện đầy đủ nội dung, chế độ báo cáo theo quy định; báo cáo 

đột xuất khi có yêu cầu và phát sinh. 
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6. Giám sát, xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng 

- Cán bộ tiêm chủng hướng dẫn các đối tượng tự theo dõi các phản ứng bất 

lợi sau tiêm chủng, báo cáo cho cán bộ y tế về tình hình sức khỏe trong 7 ngày sau 

tiêm chủng; đến ngay cơ sở y tế khi có các dấu hiệu bất thường sau tiêm chủng. 

- Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tại biến nặng trong quá 

trình sử dụng vắc xin tổ chức họp đánh giá nguyên nhân trong vòng 24 giờ sau khi 

nhận được báo cáo điều tra các trường hợp phản ứng nặng xảy ra.   

7. Quản lý bơm kim tiêm và rác thải y tế trong tiêm chủng 

Các đơn vị tổ chức tiêm chủng có kế hoạch xử lý rác thải sau tiêm chủng theo 

công văn số 102/MT-YT ngày 04/3/2021 của Cục Quản lý Môi trường y tế về 

Hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và 

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; 

Cơ sở tiêm chủng phải có phương án thu gom và xử lý bơm kim tiêm, rác thải 

y tế tại điểm tiêm theo quy định của Bộ Y tế; lọ vắc xin sau khi sử dụng phải được 

hủy bỏ và ghi chép, báo cáo theo qui định. 

8. Báo cáo hoạt động tiêm chủng 

- Thực hiện báo cáo kết quả tiêm vắc xin và sự cố bất lợi sau tiêm chủng vắc 

xin phòng COVID-19 theo qui định, chế độ báo cáo thực hiện hàng ngày, báo cáo 

định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

1. Kinh phí phục vụ các hoạt động triển khai tuyến tỉnh (Có file Excel 

phụ lục kèm theo) 

- Kinh phí vận chuyển vắc xin:    =   12.200.000 đ 

- Công tiêm:       =     4.545.000 đ 

- Công lập danh sách:     =       200.000 đ 

- In ấn biểu mẫu:       =    1.281.000 đ 

- Vật tư tiêm:       =       500.000 đ 

- Kinh phí kiểm tra giám sát:     =    7.800.000 đ 

  Tổng cộng:        =  26.526.000 đồng 

(Bằng chữ:  Hai mươi  sáu triệu, năm trăm hai mươi sáu ngàn đồng) 

2. Kinh phí phục vụ các hoạt động triển khai tuyến huyện 

Do Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bố trí từ nguồn ngân sách 

của địa phương. 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế - Văn phòng Thường trực Chiến dịch tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 tỉnh  

Ban hành Kế hoạch phân bổ vắc xin phòng COVID-19 (Pfizer) tiêm liều 

nhắc lại đợt 3 năm 2022 theo phân bổ vắc xin phòng COVID-19 của Bộ Y tế 

(Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương).  

1.1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh xây dựng Kế hoạch 

triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại đợt 3; 

- Phân phối, cung ứng vắc xin, vật tư tiêm chủng đến cơ sở tiêm chủng 

phòng COVID-19. Hướng dẫn, tổ chức buổi tiêm chủng, giám sát tiêm chủng theo 

kế hoạch phê duyệt, đảm bảo điều kiện an toàn tiêm chủng theo qui định; 

- Chỉ đạo cho các cơ sở tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tiếp nhận và 

bảo quản vắc xin theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; 

- Tổng hợp báo cáo tiến độ và kết quả triển khai tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 liều nhắc lại đợt 3 theo quy định. 

1.2. Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

- Xây dựng kế hoạch tiêm liều nhắc lại theo Kế hoạch phân bổ vắc xin 

phòng COVID-19 đợt 3. 

- Hỗ trợ tiêm liều nhắc lại của nhóm đối tượng tiêm liều cơ bản tại Bệnh 

viện Quân dân y chuyển về tiêm tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. 

- Sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân có phản ứng, tai biến nặng sau tiêm chủng 

và hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới theo sự chỉ đạo của Sở Y tế. 

1.3. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố 

- Tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch, bố trí 

nguồn kinh phí triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại 

đợt 3 năm 2022 trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố; 

- Triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 phải đảm bảo 

an toàn, đúng quy định của Bộ Y tế. 

1.4. Bệnh viện Hoàn Mỹ 

Xây dựng kế hoạch tiêm liều nhắc lại theo Kế hoạch phân bổ vắc xin phòng 

COVID-19 đợt 3. 

2. Đơn vị phối hợp 

2.1. Sở Tài chính  

Phối hợp với Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí 

triển khai kế hạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại đợt 3.  
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2.2 . Công an tỉnh  

Chỉ đạo và phối hợp với các địa phương, các cơ sở tiêm chủng đảm bảo an 

ninh trật tự tại các điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

2.3. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Tiếp tục phối hợp với ngành y tế tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ 

biến về ý nghĩa, hiệu quả của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19, vận động người 

dân và các tổ chức đồng thuận sử dụng vắc xin phòng COVID-19 để đảm bảo tỷ lệ 

tiêm chủng; 

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông đại chúng của tỉnh tham gia công tác 

tuyên truyền, vận động người dân tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19; 

- Phân công cán bộ phối hợp với cơ sở tiêm chủng thực hiện các nhiệm vụ 

quản lý đối tượng bằng phầm mềm hồ sơ sức khỏe. 

2.4. Các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh 

- Phối hợp với các cơ sở tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, lập danh 

sách đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 thuộc quản lý của đơn vị theo 

hướng dẫn của Sở Y tế, gửi về các đơn vị thực hiện tiêm chủng theo quy định . 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Căn cứ Kế hoạch phân bổ tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại đợt 

3 năm 2022 chỉ đạo cho các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai kế 

hoạch tiêm chủng theo đúng tiến độ;  

- Tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động triển khai tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID -19 tại địa phương. 

Trên đây là Kế hoạch Phân bổ và tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc 

lại đợt 3 năm 2022. Để kế hoạch đạt mục tiêu, chỉ tiêu Văn phòng Thường trực 

Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh rất mong nhận được sự phối 

hợp của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 

- TCMR quốc gia; 

- Viện Pasteur TP.HCM; 

- UBND tỉnh;  

- Các Sở, ban, ngành, các tổ chức 

đoàn  thể xã hội tỉnh, đơn vị đăng ký 

tiêm chủng; 

- UBND các huyện, thị xã, TP; 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;                   

- TTYT huyện, thị xã, TP; 

- Lưu VP, VT. 

 

    TRƯỞNG VĂN PHÒNG 

 

 

 

       

 

     PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Lê Anh Tuấn 
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