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Hải Châu, ngày     tháng    năm 2022 
  

KẾ HOẠCH 

Triển khai Chiến dịch cao điểm tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19  

cho đối tượng từ 05 đến dưới 12 tuổi tại quận Hải Châu  

  

Căn cứ Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 14/7/2022 của UBND thành phố 

Đà Nẵng về việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các nhóm 

đối tượng tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến; 

Căn cứ Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 24/8/2022 của UBND thành phố 

Đà Nẵng về việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các nhóm 

đối tượng tại thành phố Đà Nẵng trong tháng 8-9/2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 4175/KH-SYT ngày 29/8/2022 của Sở Y tế về việc triển 

khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tháng 9/2022 tại thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Thông báo số 467/TB-VP ngày 20/9/2022 của Văn phòng UBND 

thành phố về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến tại 

cuộc họp ngày 19/9/2022 về tình hình triển khai công tác tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố.  

UBND quận tiếp tục xây dựng Kế hoạch triển khai Chiến dịch cao điểm tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng từ 05 đến dưới 12 tuổi 

tại quận Hải Châu trong tháng 9 năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu  

Tối thiểu 90% trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi được tiêm mũi 1 và đảm bảo các trẻ 

được tiêm mũi 2 vắc xin phòng COVID-19 khi đủ thời gian. 

2. Yêu cầu 

a) Đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng, chống dịch hiệu quả trong quá 

trình triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

b) Huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia tiêm chủng; huy động các 

lực lượng trong và ngoài ngành y tế; lực lượng công an, quân đội, các tổ chức 

chính trị-xã hội, các ban, ngành và đoàn thể hỗ trợ triển khai tiêm chủng.          

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN TIÊM CHỦNG VÀ LOẠI 

VẮC XIN SỬ DỤNG  

1. Đối tượng tiêm chủng 

Đối tượng trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi. 
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- Tiêm chủng mũi 1 cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi đang cư trú trên địa bàn 

quận (bao gồm trẻ đi học hoặc không đi học, người nước ngoài và người Việt Nam 

ở nước ngoài). 

- Tiêm chủng mũi 2 cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1 vắc xin 

phòng COVID-19 Pfizer đủ 4 tuần. 

2. Địa điểm tiêm chủng 

- Tại các trường học, Trung tâm Y tế quận (Theo phụ lục đính kèm). 

3. Thời gian tiêm chủng 

Bắt đầu từ ngày 21/9/2022 đến ngày 30/9/2022. 

2. Loại vắc xin sử dụng 

Vắc xin được sử dụng cho nhóm đối tượng từ 05 đến dưới 12 tuổi theo quy 

định của Bộ Y tế. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI 

1. Công tác truyền thông 

- Tiếp tục tổ chức các hình thức truyền thông phù hợp, đang dạng hoá các 

hình, phương tiện triển khai để người dân tiếp cận dễ dàng. 

- Đẩy mạnh truyền thông, vận động người dân biết, hiểu và đưa trẻ đi tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 để phòng, chống dịch;  

- Truyền thông đảm bảo nguyên tắc: "Đi trước một bước", thường xuyên, 

liên tục và rộng khắp tuyến thành phố đến phường nhằm lan tỏa thông tin đúng, 

tích cực, đạt hiệu quả vận động cộng đồng tiêm vắc xin phòng COVID-19.  

2. Tổ chức tiêm chủng 

Thực hiện theo đúng Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 và Quyết 

định số 43/QĐ-BYT ngày 07/01/2022 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Quyết 

định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn tổ chức buổi tiêm 

chủng về việc hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.  

3. Kiểm tra, giám sát và báo cáo hoạt động tiêm chủng 

- Căn cứ tình hình thực tế Đoàn kiểm tra của UBND quận sẽ tổ chức kiểm 

tra, giám sát các địa phương trong việc triển khai công tác tiêm chủng. 

- Sau mỗi buổi tiêm chủng, đơn vị phụ trách tiêm chủng thống kê báo cáo 

nhanh về UBND quận trước 16h00 hàng ngày về số đối tượng đã được tiêm và số 

vắc xin đã sử dụng. 

- Thực hiện báo cáo đột xuất, định kỳ khi có yêu cầu.  

IV. NGUỒN KINH PHÍ 

1. Nguồn kinh phí 
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Từ nguồn kinh phí Trung ương, nguồn kinh phí địa phương và các nguồn 

kinh phí hợp pháp khác theo quy định. 

2. Nội dung và mức chi 

Thực hiện theo các quy định tài chính hiện hành của Nhà nước. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế quận 

a) Tham mưu UBND quận báo cáo số liệu tiêm chủng hàng tuần; cập nhật, 

báo cáo thêm tình hình thực hiện các nội dung nhiệm vụ đã được giao, các hoạt 

động đã triển khai trong tuần về Sở Y tế theo đúng thời gian quy định.  

b) Tiến hành rà soát lại nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 tháng 9/2022 và 

các tháng tiếp theo, tham mưu UBND quận văn bản phản hồi nhu cầu vắc xin về 

Sở Y tế trước ngày 23/9/2022 để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế.    

c) Phối hợp với Trung tâm Y tế quận theo dõi, báo cáo về UBND quận tiến 

độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn quận hằng ngày tại các điểm 

tiêm chủng.   

d) Phối hợp với Trung tâm Y tế quận, Phòng Giáo dục - Đào tạo và các đơn 

vị liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn công tác tiêm chủng vắc xin phòng, 

chống COVID-19 trên địa bàn quận đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ được 

giao. 

e) Phối hợp với Phòng Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, các phòng ngành chức 

năng liên quan thuộc quận tham mưu UBND quận văn bản phát động phong trào 

thi đua giữa các trường học trên địa bàn quận trong việc triển khai công tác tiêm 

chủng vắc xin phòng, chống COVID-19. 

2. Phòng Giáo dục-Đào tạo quận 

a) Tiếp tục triển khai Kế hoạch Chiến dịch cao điểm tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 tháng 9/2022 (từ ngày 21/9-30/9/2022) cho tất cả các trường 

Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn quận; Chỉ đạo các trường học tăng cường 

tuyên truyền, vận động để phụ huynh/người giám hộ đưa trẻ trong độ tuổi đủ điều 

kiện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đi tiêm chủng theo quy định.  

b) Chỉ đạo các trường học được chọn làm điểm tiêm chủng phối hợp Trung 

tâm Y tế quận đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực trong quá trình triển khai chiến 

dịch tiêm chủng vắc xin. 

c) Chỉ đạo các trường triển khai thông báo nội dung chiến dịch tiêm chủng: 

thời gian, địa điểm tiêm chủng đến toàn bộ phụ huynh của trường để cho trẻ đi 

tiêm chủng trong thời gian diễn ra chiến dịch tiêm chủng trên địa bàn quận (Theo 

phụ lục dính kèm). 
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d) Chỉ đạo các trường tập trung nhân lực để huy động tối đa trẻ đi tiêm 

chủng; cập nhật và nắm chắc tình hình tiêm chủng của trẻ, thực hiện đánh giá, theo 

dõi kết quả báo cáo hằng ngày theo quy định. 

e) Theo dõi, đánh giá, tổng hợp, báo cáo kết quả tình hình tiêm vắc xin 

phòng, chống COVID-19 cho các đối tượng thuộc quản lý theo quy định, đồng 

thời báo cáo ngay những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện 

để Lãnh đạo UBND quận chỉ đạo xử lý kịp thời, đảm bảo tiến độ chung 

3. Đề nghị Trung tâm Y tế quận 

b) Căn cứ vào tình hình thực tế, bố trí điểm tiêm, nhân lực tham gia tiêm 

chủng phù hợp, đảm bảo an toàn, hiệu quả, nhanh chóng và thuận tiện nhất để phụ 

huynh/người giám hộ đưa trẻ đi tiêm chủng theo quy định. 

c) Phối hợp với Phòng Giáo dục- Đào tạo quận và các đơn vị liên quan triển 

khai công tác tổ chức phục vụ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối 

tượng theo Kế hoạch của UBND quận.  

c) Thành lập các đội cấp cứu lưu động và phương tiện kèm theo, sẵn sàng hỗ 

trợ cấp cứu tại các điểm tiêm chủng; cung cấp số điện thoại đường dây nóng trong 

trường hợp cần thiết.  

d) Bố trí xe cấp cứu nhằm vận chuyển bệnh nhân trong trường hợp xảy ra tai 

biến nặng sau tiêm chủng.  

đ) Báo cáo kết quả tiêm vắc xin phòng, chống COVID-19 hằng ngày, các 

thuận lợi, khó khăn và đề xuất UBND quận các biện pháp khắc phục đảm bảo sử 

dụng hiệu quả số lượng, chất lượng vắc xin được cấp. 

e) Thực hiện thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý rác thải tại điểm tiêm chủng 

theo đúng quy định 

4. Đề nghị Trung tâm cấp cứu 115  

Bố trí lực lượng và xe cấp cứu nhằm cấp cứu và xử trí bệnh nhân trong thời 

gian tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại các địa điểm tiêm trên địa 

bàn quận (theo phụ lục đính kèm). 

5. Công an quận  

Chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực 

tiêm chủng trên địa bàn quận. 

6. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận   

Bố trí lực lượng Đoàn viên tham gia phục vụ công tác tại các điểm tiêm 

chủng trên địa bàn quận, đảm bảo số lượng theo yêu cầu của UBND quận, Trung 

tâm Y tế quận.   

7. Phòng Văn hóa –Thông tin, Trung tâm Văn hóa –Thể thao quận  

a) Thực hiện các nội dung truyền thông theo mục 1 phần III của Kế hoạch 

này. 
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b) Phối hợp với Trung tâm Y tế quận thông tin rộng rãi đối tượng, thời gian, 

địa điểm triển khai tiêm chủng để người dân nắm thông tin đưa trẻ đi tiêm chủng 

đầy đủ theo quy định. 

8. Phòng Tài nguyên - Môi trường quận  

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thu gom, xử lý rác thải phát sinh tại các địa 

điểm tiêm chủng trong thời gian diễn ra tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

theo quy định. 

9. Văn phòng UBND quận 

Theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan trong triển khai nhiệm vụ được giao 

theo Kế hoạch này.  

10. Phòng Nội vụ quận  

Phối hợp với Phòng Y tế, Giáo dục và Đào tạo, các phòng ngành chức năng 

liên quan thuộc quận trong thực hiện mục 1e, phần V, cũng như thẩm định, xem 

xét, đề xuất các hình thức thi đua, khen thưởng trong quá trình triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này. 

11. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 

Tổng hợp dự toán kinh phí và hướng dẫn thanh quyết toán đúng quy định 

các hoạt động phục vụ cho công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo Kế hoạch 

này. 

12. UBND 13 phường thuộc quận  

a) Chủ tịch UBND 13 phường thuộc quận trực tiếp chỉ đạo và chịu trách 

nhiệm trước Chủ tịch UBND quận về kết quả tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên 

địa bàn. 

b) Phối hợp với các trường học trên địa bàn khẩn trương triển khai các biện 

pháp hiệu quả để vận động, mời phụ huynh/người giám hộ đưa trẻ tham gia tiêm 

chủng đủ mũi vắc xin phòng COVID-19 nhằm đạt được tỷ lệ tiêm chủng theo chỉ 

đạo của Chính phủ và sử dụng có hiệu quả số lượng vắc xin phòng COVID-19 đã 

phân bổ. 

c) Tiếp tục huy động lực lượng “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người dân” 

đảm bảo không bỏ xót đối tượng tiêm chủng; vận động người dân đưa trẻ tham gia 

tiêm chủng kịp thời và đầy đủ để đạt được hiệu quả phòng dịch bệnh tốt nhất; cán 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại địa phương, cơ sở phải gương mẫu trong 

việc đi tiêm vắc xin và vận động người thân đi tiêm vắc xin.  

d) Phát huy vai trò của các hội đoàn thể địa phương, nhất là Hội phụ nữ và Tổ 

trưởng tổ dân phố trong việc hỗ trợ các trường học trên địa bàn tuyên truyền, vận 

động các phụ huynh/người giám hộ cho trẻ em đủ điều kiện tiêm chủng tham gia 

tiêm chủng đầy đủ theo quy định.  
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đ) Thông tin rộng rãi đối tượng và thời gian, địa điểm tiêm chủng để người 

dân nắm thông tin và đưa trẻ đi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đúng thời 

gian (Theo phụ lục dính kèm). 

e) Thực hiện truyền thông liên tục các thông điệp tuyên truyền về tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng trên các phương tiện thông tin tại địa 

phương; truyền tải nội dung đến các Tổ trưởng Tổ dân phố, các Bí thư chi bộ, Hội 

phụ nữ và các hội, đoàn thể địa phương để lồng ghép trong các cuộc họp, tuyên 

truyền, phổ biến cho người dân đưa trẻ đi tiêm chủng. 

Trên đây là Kế hoạch chiến dịch cao điểm tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 tháng 9 năm 2022 tại quận Hải Châu, đề nghị các cơ quan, đơn vị, các 

phòng ngành chức năng liên quan, UBND 13 phường thuộc quận căn cứ phối hợp 

triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc báo 

cáo Ban Chỉ đạo quận (qua Phòng Y tế quận) để xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp 

thời, không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung./.   

         
Nơi nhận:  

   - UBND quận (để b/c) 

   - Sở Y tế thành phố (để b/c); 

   - TT cấp cứu 115; 

   - Thường trực Quận ủy; 

   - CT, các PCT UBND quận; 

   - Các phòng, ngành chức năng thuộc quận; 

   - UBND 13 phường thuộc quận; 

   - Các trường học trên địa bàn quận 

   - CVP, PCVP UBND quận (C.Huyền); 

   - Lưu: VT, PYT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  

Trương Thanh Dũng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục  

LỊCH TIÊM CHỦNG MŨI 1, MŨI 2 VẮC XIN PHÒNG COVID-19  

CHO TRẺ EM TỪ 5 ĐẾN DƯỚI 12 TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 

(Từ ngày 21/9/2022 đến 30/9/2022) 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày    tháng 9/2022 của UBND quận) 
        

Thời gian tiêm chủng: Sáng 7h30-10h00; Chiều 13h30-15h30 

Loại vắc xin: Pfizer trẻ em 

    
PHƯỜNG TRƯỜNG 

NGÀY TIÊM 

CHỦNG 
ĐỊA ĐIỂM 

Bình Thuận 

THCS Đức Trí (lớp 6) 

21/9/2022 THCS Trần Hưng Đạo THCS Trần Hưng Đạo (lớp 6) 

Hòa Thuận Đông 

TH Nguyễn Du 

22/9/2022 TH Nguyễn Du 

Các trường trên địa bàn phường Nam Dương, 

Bình Hiên, Bình Thuận còn học sinh chưa 

tiêm chủng mũi 1, mũi 2 

Hòa Thuận Tây 

TH Lý Công Uẩn 

23/9/2022 TH Lý Công Uẩn 

Các trường trên địa bàn phường Nam Dương, 

Bình Hiên, Bình Thuận, Hoà Thuận Đông còn 

học sinh chưa tiêm chủng mũi 1, mũi 2 

Hoà Cường Bắc 

TH Phan Đăng Lưu 

24/09/2022 TH Phan Đăng Lưu 

THCS Tây Sơn (lớp 6) 

Các trường trên địa bàn phường Nam Dương, 

Bình Hiên, Bình Thuận, Hoà Thuận Đông, 

Hoà Thuận Tây còn học sinh chưa tiêm chủng 

mũi 1, mũi 2 

Hoà Cường Bắc 

TH Núi Thành 

25/09/2022 TH Núi Thành 

Các trường trên địa bàn phường Nam Dương, 

Bình Hiên, Bình Thuận, Hoà Thuận Đông, 

Hoà Thuận Tây còn học sinh chưa tiêm chủng 

mũi 1, mũi 2 

Hoà Thuận Tây 

THCS Lý Thường Kiệt (Lớp 6) 

26/09/2022 TH Lý Thường Kiệt 

Các trường trên địa bàn phường Nam Dương, 

Bình Hiên, Bình Thuận, Hoà Thuận Đông, 

Hoà Thuận Tây còn học sinh chưa tiêm chủng 

mũi 1, mũi 2 

Hòa Cường Nam 

TH, THCS Skyline (lớp 6) 

27/9/2022 TH Skyline 

Các trường trên địa bàn phường Nam Dương, 

Bình Hiên, Bình Thuận, Hoà Thuận Đông, 

Hoà Thuận Tây còn học sinh chưa tiêm chủng 

mũi 1, mũi 2 

Hòa Cường Nam 

TH Lê Đình Chinh 

28/9/2022 TH Lê Đình Chinh 

THCS  Hồ Nghinh (lớp 6) 

Các trường trên địa bàn phường Nam Dương, 

Bình Hiên, Bình Thuận, Hoà Thuận Đông, 

Hoà Thuận Tây, Hoà Cường Nam còn học 

sinh chưa tiêm chủng mũi 1, mũi 2 

        

TIÊM CHỦNG MŨI 1, MŨI 2 VẮC XIN PHÒNG COVID-19 CHO CÁC TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN 

PHƯỜNG THANH BÌNH, THUẬN PHƯỚC, THẠCH THANG, HẢI CHÂU I, HẢI CHÂU II, PHƯỚC NINH 

        

  

Các trường trên địa bàn phường Thuận 

Phước, Thanh Bình, Thạch Thang, Hải Châu 

1, Hải Châu 2, Phước Ninh còn học sinh chưa 

tiêm chủng mũi 1, mũi 2 25/9-30/9/2022 TTYT quận 

Ghi chú: Đối tượng tiêm chủng:Tiêm chủng mũi 1 cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi và tiêm chủng 

mũi 2 cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1 vắc xin phòng COVID-19 Pfizer đủ 4 tuần. 
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