ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THẠCH HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1158 /UBND-YT

Thạch Hà, ngày 28 tháng 06 năm 2022

V/v tiêm vắc xin phòng
COVID-19 đợt 11 cho trẻ em

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
KHẨN

- Các phòng: Y tế, Giáo dục & Đào tạo;
- Công an huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Các trường Trung học cơ sở, Tiểu học trên địa bàn.

Thực hiện Kế hoạch số 2107/KH-SYT ngày 27/6/2022 của Sở Y tế về việc
tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 11 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Ủy
ban nhân dân huyện thông báo và yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện một
số nội dung sau:
1. Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 11 cho trẻ em trên địa bàn
huyện, như sau:
Tiêm 2.540 liều vắc xin phòng COVID-19 Pfize (liều 0,2 ml) cho trẻ từ 6
đến dưới 12 tuổi trên địa bàn.
- Lưu ý:
+ Chỉ sử dụng một loại vắc xin để tiêm đủ 2 mũi cho cùng một đối tượng
trẻ.
+ Đối với trẻ đã mắc COVID-19 thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản số
1848/BYT-DP ngày 13/4/2022 của Bộ Y tế.
2. UBND các xã, thị trấn (có trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng không đi
học)
- Lập danh sách theo Mẫu 1 trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi không đi học quy định
tại Mục 1, gửi về Trung tâm Y tế huyện (qua Bác sỹ Dương Thị Phương, Phòng
Kế hoạch - Tài vụ, SĐT: 0941.674.293).
- Gửi phiếu xin ý kiến của cha, mẹ, người giám hộ của đối tượng được mời
tiêm thông qua phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo
Mẫu 2.
- Thông báo người tiêm chủng mang theo Giấy xác nhận số định danh cá
nhân và thông tin công dân do Công an xã, thị trấn cấp theo mẫu của Bộ Công an
ban hành để nhập liệu vào phần mềm quản lý tiêm phòng quốc gia.
- Đề nghị cha, mẹ, người giám hộ người được tiêm chủng cài đặt ứng dụng
PC-COVID để quản lý, theo dõi.
3. Trung tâm Y tế huyện
- Xây dựng kế hoạch, bố trí thời gian, địa điểm hợp lý; triển khai tiêm vắc
xin phòng COVID-19 cho trẻ em đợt 11
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đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng; tổ chức, quản lý tiêm khoa
học, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của ngành y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch COVID-19 huyện.
- Quản lý, bảo quản, phân phối vắc xin được cấp theo chỉ tiêu phân bổ của
Sở Y tế.
- Chỉ đạo các điểm tiêm vắc xin trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc
quy trình tiêm vắc xin theo các hướng dẫn của Sở Y tế tại Văn bản số 2688/SYTNVY ngày 31/7/2021 về việc đảm bảo thực hiện kế hoạch tiêm chủng vắc xin
phòng COVID-19; Văn bản số 2967/SYT-NVY ngày 17/8/2021 về việc triển khai
ứng dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 và thực hiện đầy đủ các nội
dung theo “Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19” ban
hành kèm theo Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế; Khám
sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ theo Quyết định số
2470/QĐ-BYT ngày 14/6/2019 và Quyết định số 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021
của Bộ Y tế.
- Kiểm tra, khảo sát, hướng dẫn cụ thể các đơn vị, trường học được bố trí
điểm tiêm lưu động, chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo tiêm phòng theo quy định.
- Khẩn trương thực hiện và chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn hoàn
thành việc đăng ký chữ ký số, nghiêm túc thực hiện ký số chứng nhận tiêm trên
Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19; thực hiện tốt phần mềm quản lý vắc xin
tại các điểm tiêm, cập nhật các đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên hồ
sơ sức khỏe điện tử.
- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Y tế):
+ Báo cáo kết quả thực hiện hàng ngày trước 17 giờ;
+ Báo cáo kết quả, danh sách công dân được tiêm vắc xin vào cuối đợt tiêm.
- Bố trí đủ cán bộ thực hiện công tác tiêm chủng tại mỗi điểm tiêm; giám
sát chặt chẽ và chịu trách nhiệm về chuyên môn trong quá trình thực hiện tiêm
vắc xin.
- Bố trí các tổ phản ứng nhanh để kịp thời xử lý khi có các tình huống xảy ra.
4. Các trường Trung học cơ sở, Tiểu học trên địa bàn
- Lập danh sách đối tượng tiêm vắc xin theo quy định tại Mục 1 văn bản
này theo Mẫu 1 gửi kèm (lập riêng danh sách học sinh béo phì, mắc bệnh nền) gửi
về Trung tâm Y tế huyện (qua Bác sỹ Dương Thị Phương, Phòng Kế hoạch – Tài
vụ, SĐT: 0941.674.293) để lập kế hoạch tiêm.
- Gửi phiếu xin ý kiến của cha, mẹ, người giám hộ học sinh được mời tiêm
thực hiện ký phiếu đồng ý tiêm chủng (nếu đồng ý tiêm chủng cho đối tượng này)
theo Mẫu 2 đính kèm.
- Tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng
COVID-19 tại các trường học cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, vận động phụ huynh
và học sinh tích cực tham gia thực hiện kế hoạch tiêm.
- Phối hợp Trung tâm Y tế tổ chức các buổi tiêm chủng an toàn.
- Đề nghị phụ huynh/người giám hộ trẻ cài đặt ứng dụng PC-COVID để
quản lý, theo dõi.
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5. Phòng Y tế
- Chỉ đạo, giám sát, phối hợp Trung tâm Y tế huyện triển khai kế hoạch
tiêm chủng đợt 11 cho trẻ em bảo đảm kịp thời, an toàn, đúng quy định.
- Tổng hợp danh sách đối tượng đã được tiêm vắc xin của các xã, thị trấn
cuối đợt tiêm, báo cáo BCĐ phòng, chống dịch, Sở Y tế theo quy định.
6. Phòng Giáo dục & Đào tạo
Phối hợp Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo các trường Trung học cơ sở, Tiểu
học trên địa bàn tổ chức tốt công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại trường
học, đảm bảo an toàn, đúng tiến độ.
7. Công an huyện
Phối hợp Trung tâm Y tế, các điểm tiêm, chỉ đạo Công an cấp xã cập nhật
thông tin tiêm vắc xin phòng COVID-19 vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về
dân cư trên địa bàn; bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự tại các điểm tiêm
(theo Kế hoạch của Trung tâm Y tế huyện).
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện, hoàn thành công tác
tiêm chủng đợt 11 trước ngày 30/6/2022./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- BCĐ PC dịch COVID-19 huyện;
- Lưu: VT, YT.
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