
KẾ HOẠCH 

Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn  

tỉnh Thừa Thiên Huế 
 

Thực hiện Thông báo số 194/TB-VPCP ngày 02/7/2022 của Văn phòng 

Chính phủ về việc Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về 

tình hình tiếp nhận vắc xin phòng COVID-19 và triển khai tiêm chủng vắc xin; 

Công điện số 710/CĐ-BYT ngày 27/5/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường 

công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; 

Trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19, nhất là việc xuất hiện 

biến chủng mới BA.5 của vi rút SARS-CoV-2 và đã xâm nhập vào Việt Nam 

làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh trở lại; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 địa bàn tỉnh với những nội dung 

cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung: Tăng cường tỷ lệ bao phủ vắc xin liều cơ bản và nhắc 

lại theo quy định của Bộ Y tế với quan điểm “Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là 

tiêm vắc xin phòng chống dịch COVID-19” 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Trên 80% người từ 12 tuổi trở lên hoàn thành tiêm mũi nhắc lại lần 1. 

- Trên 80% tiêm trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi hoàn thành liều cơ bản vắc 

xin phòng COVID-19 (2 mũi). 

- Đẩy mạnh tiêm mũi nhắc lại lần 2 cho người từ 18 tuổi trở lên đủ điều 

kiện tiêm chủng. 

- Đảm bảo tổ chức tiêm chủng khoa học, an toàn, sử dụng hiệu quả vắc 

xin phòng COVID-19. 

- Tăng cường công tác truyền thông về lợi ích của tiêm mũi nhắc lại lần 1 

và lần 2, thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. 

II. NGUYÊN TẮC, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI 

1. Nguyên tắc  

- Triển khai tại tất cả các điểm tiêm chủng thường xuyên và lưu động trên 

địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo tăng cường bao phủ vắc xin cho toàn dân. 

- Sử dụng vắc xin an toàn, hiệu quả và khoa học, tránh tình trạng lãng phí, 

hủy bỏ vắc xin. 

- Chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng y tế, 

công an, quân đội tham gia chiến dịch tiêm chủng. 

2. Đối tượng 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
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- Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi: hoàn thành 2 mũi cơ bản cho trẻ em đủ 

điều kiện tiêm chủng. 

- Trẻ em từ 12 đến 17 tuổi: tiêm 2 mũi cơ bản và mũi nhắc lại (mũi 3) cho 

trẻ đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19. 

- Người từ 18 tuổi trở lên: hoàn thành liều cơ bản và liều nhắc lại (mũi 

nhắc lại lần 1 và mũi nhắc lại lần 2) cho đối tượng đến hạn tiêm chủng. 

3. Thời gian triển khai  

Từ tháng 7/2022 (tùy thuộc vào số lượng vắc xin được phân bổ). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế 

- Tập trung triển khai tiêm vắc xin cho các đối tượng phải tiêm; tiếp tục 

xây dựng văn bản hướng dẫn tiêm vắc xin cụ thể cho các mũi tiếp theo, bảo đảm 

duy trì hiệu quả của vắc xin.  

- Chủ trì biên tập các nội dung tuyên truyền tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 để phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên 

truyền về lợi ích của việc tiêm đủ liều, tiêm nhắc vắc xin phòng COVID-19.  

- Thực hiện cơ chế tiêm vắc xin linh hoạt, thường xuyên tại các cơ sở y tế 

đủ điều kiện; thực hiện tiêm di động tại các nhà máy, khu công nghiệp...  

- Dự trù vắc xin và phân bổ vắc xin cho đơn vị tiêm chủng ngay khi nhận 

vắc xin từ Bộ Y tế. 

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung 

tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố:  

+ Triển khai công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng 

chưa tiêm chủng đầy đủ liều cơ bản, bổ sung, nhắc lại lần 1 (mũi 3) và lần 2 

(mũi 4).  

+ Phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân địa phương 

trong việc rà soát, lập danh sách và mời đến cơ sở tiêm chủng các đối tượng từ 5 

đến dưới 12 tuổi, từ 12 đến 17 tuổi và từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm chủng đầy đủ 

các mũi vắc xin theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn toàn tỉnh 

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể chịu trách nhiệm rà soát số lượng 

cán bộ, công chức, viên chức chưa tiêm mũi nhắc lại lần 1 và lần 2, danh sách đề 

xuất tiêm chủng gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hoặc Trung tâm Y tế địa 

phương để bố trí thời gian, địa điểm tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả.  

- Thống kê, báo cáo số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động chưa tiêm đầy đủ mũi tiêm gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hoặc 

Trung tâm Y tế địa phương sau mỗi đợt tiêm chủng. 

3. Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đại học Y Dược 

- Rà soát bệnh nhân và người nhà bệnh nhân từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm 

mũi nhắc lại lần 1 và lần 2 vắc xin phòng COVID-19, đề xuất nhu cầu vắc xin 
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phòng COVID-19 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, phối hợp lập kế hoạch 

để triển khai tiêm chủng cho đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng, đảm bảo tiêm 

chủng đầy đủ và đúng lịch cho người dân. 

- Rà soát cán bộ, nhân viên y tế đang làm việc tại bệnh viện chưa tiêm mũi 

nhắc lại lần 1 và lần 2, đề xuất nhu cầu tiêm chủng cho Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh để tổ chức tiêm cho cán bộ, nhân viên y tế. 

- Bệnh viện Trung ương Huế chịu trách nhiệm xử lý trường hợp cấp cứu 

nặng vướt quá khả năng của các đơn vị tiêm chủng tuyến dưới, xử lý trường hợp 

tai biến nặng sau tiêm chủng.  

4. Ủy ban nhân dân các huyện/thị xã/thành phố 

- Căn cứ vào kết quả tiêm chủng và số lượng đối tượng chưa tiêm đầy đủ 

các mũi vắc xin (theo phụ lục đính kèm) chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn 

thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” đảm bảo không bỏ sót người 

cần tiêm chủng, lồng ghép truyền thông vận động người dân chủ động tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 đầy đủ đúng lịch với quan điểm “Tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 là tiêm vắc xin phòng chống dịch COVID-19”. 

- Quyết liệt trong công tác tổ chức tiêm chủng, đảm bảo vắc xin được sử 

dụng an toàn, hiệu quả và hoàn thành chỉ tiêu tiêm chủng theo kế hoạch. Sử 

dụng kịp thời, hiệu quả số vắc xin phòng COVID-19 được phân bổ, tránh lãng 

phí vắc xin. 

- Tiếp tục thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, đẩy mạnh 

hơn nữa việc tiêm vắc xin phòng COVID-19, đặc biệt tiêm nhắc lại lần 1 và lần 

2 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản; mũi nhắc lại cho trẻ em 

từ 12-17 tuổi và hoàn thành tiêm liều cơ bản cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. 

Bên cạnh đó, rà soát đối tượng trẻ em không đến trường, vận động phụ huynh và 

trẻ đến cơ sở tiêm chủng để được hỗ trợ, tư vấn và tiêm chủng đầy đủ. 

- Yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, Ban Quản lý 

các chợ trên địa bàn rà soát số lượng người lao động, tiểu thương chưa tiêm liều 

cơ bản, liều nhắc lại (bao gồm mũi nhắc lại lần 1 và lần 2) đến thời hạn tiêm 

chủng theo quy định, gửi danh sách đề xuất tiêm chủng về Trung tâm Y tế địa 

phương để lập danh sách triển khai ngay khi nhận vắc xin.  

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đẩy mạnh tiêm mũi nhắc lại 

cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi và hoàn thành liều cơ bản (2 mũi) cho trẻ em từ 5 

đến dưới 12 tuổi.  

- Thành lập các điểm tiêm cố định, điểm tiêm lưu động tại các trường học, 

khu phố, chợ,… để đảm bảo người dân được tiếp cận vắc xin kịp thời, huy động 

lực lượng công an, quân sự, đoàn thanh niên, các hội đoàn thể để hỗ trợ công tác 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn. 

- Tuyên truyền về lợi ích của tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều cơ 

bản và nhắc lại, vận động người dân đến cơ sở y tế gần nhất để được tiêm chủng 

đúng lịch, thông tin rộng rãi đối tượng và thời gian triển khai tiêm chủng để người 

dân nắm thông tin và tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng thời gian theo kế hoạch. 
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5. Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh 

- Yêu cầu các doanh nghiệp lập danh sách công nhân chưa tiêm mũi nhắc 

lại lần 1 và lần 2 vắc xin phòng COVID-19 để đề xuất danh sách tiêm chủng cho 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hoặc Trung tâm Y tế địa phương. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị tiêm chủng lập kế hoạch 

triển khai tiêm mũi nhắc lại lần 1 và lần 2 kịp thời và đầy đủ. 

- Thống kê, báo cáo số lượng công nhân, người lao động chưa tiêm đủ các liều 

vắc xin gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hoặc Trung tâm Y tế địa phương. 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế địa phương tuyên truyền, vận động 

phụ huynh học sinh tham gia tiêm chủng đầy đủ vắc xin phòng COVID-19 theo 

quy định. 

- Cử cán bộ, giáo viên, nhân viên làm đầu mối phối hợp chặt chẽ với cơ sở 

y tế trong việc triển khai công tác tiêm chủng đối với học sinh. Theo dõi, tổng 

hợp số lượng học sinh đến tiêm, chưa tiêm, báo cáo số liệu cho cơ sở y tế phụ 

trách tiêm chủng. 

- Đối với trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các 

trường họp rà soát, lập danh sách trẻ chưa tiêm mũi 1 và mũi 2, đề xuất số lượng 

tiêm chủng cho cơ sở y tế và phối hợp tổ chức tiêm chủng phù hợp, an toàn và 

đúng lịch. 

- Đối với trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các 

trường trực thuộc và phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát số lượng trẻ đã tiêm đủ 

2 mũi, đề xuất số lượng tiêm mũi nhắc lại cho Trung tâm Y tế địa phương hoặc 

đơn vị phụ trách tiêm chủng đã phân công tại Công văn số 2349/SYT-NVY 

ngày 24/6/2022 của Sở Y tế. 

7. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

- Phối hợp với 9 Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển 

khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo đạt mục tiêu 

đề ra theo phân bổ vắc xin. 

- Rà soát danh sách các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đăng ký 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để lập kế hoạch triển khai tiêm chủng cố 

định hoặc lưu động đảm bảo tiêm chủng an toàn và hiệu quả. 

- Tiếp nhận danh sách đề xuất tiêm chủng mũi nhắc lại vắc xin phòng 

COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Phối hợp với nhà trường lập kế hoạch tổ 

chức tiêm chủng ngay cho học sinh đủ điều kiện tiêm chủng. 

- Tăng cường triển khai các hoạt động truyền thông dưới nhiều hình thức 

nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về vắc xin phòng COVID-

19 cho người dân. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Chiến dịch tiêm chủng 

vắc xin cho người lớn và trẻ em trên toàn tỉnh. 
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- Tiếp nhận và cấp phát vắc xin ngay cho các đơn vị tiêm chủng tránh tình 

trạng tồn đọng vắc xin. 

- Tiếp tục triển khai điểm tiêm chủng thường xuyên và lưu động khi cần thiết. 

8. Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa (các bệnh viện: Giao thông vận 

tải, Phục hồi chức năng, Y học cổ truyền, Răng Hàm Mặt) 

- Liên hệ trực tiếp với nhà trường đã được phân công tiêm chủng tại Công 

văn số 2349/SYT-NVY ngày 24/6/2022 của Sở Y tế để thống kê số lương trẻ 12 

đến 17 tuổi chưa tiêm đầy đủ liều cơ bản và nhắc lại để đề xuất nhu cầu vắc xin 

gửi Sở Y tế trước ngày 20/7/2022 và phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, 

nhà trường lập kế hoạch tổ chức tiêm chủng ngay khi nhận vắc xin. 

- Thống kê, báo cáo hằng ngày số lượng trẻ em từ 12-17 tuổi chưa tiêm 

chủng theo quy định. 

9. Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố 

- Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai công tác tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 cho các đối tượng chưa tiêm chủng đầy đủ liều cơ bản, bổ sung, 

nhắc lại lần 1 và lần 2. Chịu trách nhiệm rà soát, đảm bảo đúng đối tượng và 

hoàn thành theo đúng tiến độ đã giao cho từng đơn vị. 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân địa phương, Phòng Giáo dục và đào tạo, 

nhà trường việc rà soát, lập danh sách và đẩy mạnh triển khai tiêm đủ liều cơ 

bản cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Bên cạnh đó, rà soát số trẻ em từ 5 đến 

dưới 17 tuổi không đến trường hiện đang cư trú trên địa bàn để vận động, mời 

phụ huynh đưa trẻ đến cơ sở tiêm chủng. 

 - Tiếp tục rà soát số lượng trẻ 12-17 tuổi chưa tiêm mũi nhắc lại và người 

từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm chủng đầy đủ và mời đến cơ sở tiêm chủng. 

- Thực hiện tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin phòng COVID-19 

theo quy định, thường xuyên báo cáo kế hoạch tiêm chủng, số lượng vắc xin còn 

tồn, tránh tình trạng tồn đọng vắc xin cận hạn, hết hạn gây lãng phí vắc xin. 

Trên đây là Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 địa bàn tỉnh. 

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện theo nhiệm vụ 

được phân công. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, khó 

khăn, các đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về Sở Y tế để tổng hợp, trình Uỷ 

ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo, giải quyết./.  

Nơi nhận: 
- TV.TU, TT.HĐND tỉnh (để b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- BV TW Huế, BV ĐHYD Huế; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, TP Huế; 

- TTKSBT tỉnh; 

- TTYT các huyện/TX /TP ; 

- Lưu: VT, VH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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Phụ lục 1 

KẾT QUẢ TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 NGƯỜI TỪ 18 TUỔI TRỞ LÊN 

Tính đến ngày 05/7/2022 
 

TT Địa phương 

Dân số 

người 

từ 18 

tuổi trở 

lên 

Kết quả tiêm chủng nhóm từ 18 tuổi trở lên 

Mũi 1 Mũi 2 

Mũi bổ 

sung 

Mũi nhắc lại lần 1 Mũi nhắc lại lần 2  

Số tiêm Tỷ lệ Số tiêm Tỷ lệ Số tiêm 

Tỷ lệ 

tiêm mũi 

nhắc lần 

1 

Chưa 

tiêm mũi 

nhắc lại 

lần 1 

Số 

tiêm 

Tỷ lệ tiêm 

mũi nhắc 

lần 2 

Chưa 

tiêm mũi 

nhắc lại 

lần 2 
(1) (2) (3)=(2)/(1)*100 (4) (5)=(4)/(1)*100 (6) (7) (8)=(7)/(1)*100 (9)=(4)-(7) (10) (11)=(10)/(1)*100 (12)=(7)-(10) 

1 TP. Huế 344,381 354,278 102.9% 334,854 97.2% 124,877 174,236 50.6% 160,618 13,809 4.0% 160,427 

2 Phú Vang 76,348 72,533 95.0% 73,487 96.3% 31,344 43,157 56.5% 30,330 4,333 5.7% 38,824 

3 Phú Lộc 89,246 87,894 98.5% 87,621 98.2% 28,539 46,714 52.3% 40,907 1,370 1.5% 45,344 

4 Hương Thủy 61,193 67,841 110.9% 69,298 113.2% 34,242 49,745 81.3% 19,553 1,440 2.4% 48,305 

5 Phong Điền 57,605 64,656 112.2% 63,608 110.4% 32,368 38,130 66.2% 25,478 8,324 14.5% 29,806 

6 Quảng Điền 57,152 48,769 85.3% 48,894 85.6% 25,745 25,437 44.5% 23,457 4,051 7.1% 21,386 

7 Hương Trà 47,361 44,998 95.0% 46,750 98.7% 20,673 27,100 57.2% 19,650 2,224 4.7% 24,876 

8 Nam Đông 16,502 17,067 103.4% 16,786 101.7% 7,993 8,965 54.3% 7,821 2,324 14.1% 6,641 

9 A Lưới 30,123 30,073 99.8% 29,084 96.6% 14,069 18,718 62.1% 10,366 5,977 19.8% 12,741 

TỔNG CỘNG 779,911 788,109 101.1% 770,382 98.8% 319,850 432,202 55.4% 338,180 43,852 5.6% 388,350 
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Phụ lục 2 

KẾT QUẢ TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 NGƯỜI TỪ 5 TUỔI TRỞ LÊN 

Tính đến ngày 05/7/2022 
 

TT 
Địa 

phương 

Trẻ em 5 đến dưới 12 tuổi Trẻ em từ 12 đến 17 tuổi 

Dân số 

Mũi 1 Mũi 2 

Dân số 

Mũi 1 Mũi 2 Mũi 3 

Số tiêm Tỷ lệ Số tiêm Tỷ lệ 
Số 

tiêm 
Tỷ lệ 

Chưa 

tiêm Tổng Tỷ lệ 
Chưa 

tiêm 
Số tiêm Tỷ lệ 

Chưa 

tiêm 

1 TP. Huế 61,592 24,936 40.5% 36,656 11,185 18.2% 13,751 38,035 43,156 113.5% 41,208 108.3% 10,828 28.5% 30,380 

2 Phú Vang 14,129 7,940 56.2% 6,189 3,610 25.6% 4,330 9,945 11,130 111.9% 10,747 108.1% 3,725 37.5% 7,022 

3 Phú Lộc 17,084 6,227 36.4% 10,857 2,100 12.3% 4,127 15,102 13,184 87.3% 12,568 83.2% 6,009 39.8% 6,559 

4 Hương Thủy 12,786 6,903 54.0% 5,883 2,815 22.0% 4,088 9,538 8,289 86.9% 8,255 86.5% 3,102 32.5% 5,153 

5 Phong Điền 11,065 5,130 46.4% 5,935 1,758 15.9% 3,372 9,931 8,755 88.2% 8,439 85.0% 3,002 30.2% 5,437 

6 Quảng Điền 8,759 5,644 64.4% 3,115 1,637 18.7% 4,007 7,640 7,320 95.8% 6,863 89.8% 2,764 36.2% 4,099 

7 Hương Trà 8,410 3,779 44.9% 4,631 1,063 12.6% 2,716 6,449 6,571 101.9% 6,471 100.3% 2,487 38.6% 3,984 

8 Nam Đông 3,859 1,923 49.8% 1,936 688 17.8% 1,235 2,392 2,455 102.6% 2,211 92.4% 844 35.3% 1,367 

9 A Lưới 7,136 3,867 54.2% 3,269 1,231 17.3% 2,636 4,110 4,996 121.6% 4,521 110.0% 1,518 36.9% 3,003 

TỔNG CỘNG 144,820 66,349 45.8% 78,471 26,087 18.0% 40,262 103,142 105,856 102.6% 101,283 98.2% 34,279 33.2% 67,004 
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