
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẾN TRE 
 

Số:          /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bến Tre, ngày       tháng 10 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Phân bổ vắc xin phòng COVID-19  tỉnh Bến Tre (đợt 42) 
 

Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
về việc ban hành kế hoạch Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 
năm 2021- 2022; 

Căn cứ công văn số 3309/BYT-DP ngày 23/6/2022 của Bộ Y tế về việc 
hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 920/QĐ-VSDTTƯ ngày 05/10/2022 của Viện Vệ sinh 
dịch tễ Trung ương về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 177 (số lượng 

21.960 liều vắc xin Comirnaty/Pfizer- BioNTech). 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre xây dựng Kế hoạch phân bổ vắc xin phòng 

COVID-19 tỉnh Bến Tre (đợt 42). 

I. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu  

Phòng chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 

cho các đối tượng nguy cơ và cho cộng đồng. 

Đảm bảo an toàn tiêm chủng và sử dụng tiết kiệm hiệu quả vắc xin, không 

để vắc xin hết hạn trong bối cảnh chống dịch. 

2. Yêu cầu 

 Tổ chức tiêm chủng đảm bảo thuận lợi, chất lượng, an toàn theo quy định 

phòng chống dịch. 

 Huy động tối đa các lực lượng đủ điều kiện, năng lực tổ chức tiêm chủng 

bao gồm các cơ sở y tế công tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre tham gia thực hiện. 

 Phối hợp chặt chẽ giữa các sở ban ngành liên quan trong công tác tổ chức 

tiêm chủng. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ DỰ KIẾN PHÂN BỔ VẮC XIN 

- Hoàn tất việc tiêm vắc xin mũi 1 cho người người từ 12 tuổi trở lên;  

- Hoàn tất việc tiêm mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 đến hạn trả mũi; 

- Hoàn tất tiêm mũi 3 cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên theo hướng dẫn 
của Bộ Y tế.  

-  Hoàn tất tiêm mũi 4 cho các đối tượng: Người từ 50 tuổi trở lên; Người từ 
18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; Người từ 18 tuổi trở 
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lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19: Nhân viên y tế, cán bộ 
tuyến đầu, công nhân người làm việc tại các khu công nghiệp, … đảm bảo khoảng 

cách tối thiểu từ 4 tháng trở lên so với mũi 3. 

Bảng. Phân bổ vắc xin Comirnaty/Pfizer-BioNTech kèm dung môi 

(0,3ml/liều).  

TT Địa phương Số lượng vắc xin 

1 Huyện Châu Thành                          2.166    

2 Huyện Ba Tri                          2.568    

3 Huyện Mỏ Cày Nam                          1.356    

4 Huyện Bình Đại                          2.814    

5 Huyện Giồng Trôm                          1.974    

6 Huyện Thạnh Phú                          3.846    

7 Huyện Chợ Lách                          1.350    

8 TP. Bến Tre                          3.450    

9 Mỏ Cày Bắc                          1.380    

10 Khu công nghiệp                             996    

11 Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu                               60    

Tổng cộng                        21.960    

III. PHẠM VI, THỜI GIAN, HÌNH THỨC VÀ CƠ SỞ THỰC HIỆN 

TIÊM VẮC XIN 

1. Phạm vi và thời gian triển khai 

Phạm vi: Toàn tỉnh Bến Tre.  

Thời gian thực hiện: Bắt đầu triển khai đồng loạt trên toàn tỉnh ngày 15-

17/10/2022, tiêm vét ngày 18-20/10/2022 kết thúc.  

2. Phương thức triển khai 

Triển khai chiến dịch đồng loạt trên địa bàn toàn tỉnh. 

Trung tâm Y tế các huyện/thành phố, bệnh viện là đầu mối xây dựng kế 
hoạch chi tiết tổ chức tiêm phòng COVID-19 trên địa bàn. 

3. Cơ sở thực hiện tiêm vắc xin  

Các cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo quy đinh của Bộ Y tế.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

- Chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 của 
tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Chỉ đạo, điều hành phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy 
ban nhân dân các huyện, thành phố trong triển khai thực hiện Kế hoạch phân bổ 
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vắc xin COVID-19 trên toàn tỉnh nhằm huy động nguồn lực tham gia và hỗ trợ 
thực hiện kế hoạch này. 

- Theo dõi sát, đánh giá tình hình an toàn tiêm chủng và kịp thời đề xuất 
UBND tỉnh các biện pháp xử lý phù hợp. 

- Tổ chức thực hiện và đôn đốc kiểm tra các Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 
COVID-19 các cấp và địa phương thực hiện kế hoạch này. 

2. Sở Y tế  

- Phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí thực 

hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19.   

- Chỉ đạo các đơn vị y tế thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện các hoạt động 

chuyên môn trong tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19, đảm bảo chất lượng, an 
toàn, đúng tiến độ. 

- Tổ chức tập huấn chuyên môn, hướng dẫn cho cán bộ y tế từ tỉnh đến cơ sở 
để tổ chức tốt chiến dịch. 

- Chỉ đạo các Trung tâm Y tế tuyến huyện, thành phố phối hợp với ngành 
giáo dục thống kê, lập danh sách trẻ theo từng trường, từng khối, từng lớp trên địa 
bàn để làm cơ sở lập kế hoạch tổ chức tiêm chủng cho phù hợp hiệu quả. 

- Cung cấp tài liệu chuyên môn cho các cơ quan thông tin đại chúng, các  ban 
ngành, đoàn thể phục vụ cho công tác truyền thông, tuyên truyền về ý nghĩa, mục 

đích, lợi ích của chiến dịch. 

- Chỉ đạo tiếp nhận và bảo quản, cấp phát vắc xin triển khai chiến dịch tiêm 

vắc xin COVID-19. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các Trung tâm Y tế tuyến huyện, thành phố thiết lập 

các điểm tiêm chủng phù hợp, đảm bảo cho việc triển khai chiến dịch thuận lợi, 
đúng quy định và đạt mục tiêu. Chỉ đạo, giám sát các cơ sở tiêm chủng phối hợp 

các đơn vị liên quan sử dụng phần mềm tiêm chủng COVID-19 trong lập kế hoạch, 
quản lý, nhập liệu cho các đối tượng tiêm chủng. 

- Chỉ đạo các cơ sở y tế chuẩn bị các phương án đảm bảo sẵn sàng cấp  cứu, 
xử lý các tai biến, biến chứng nặng sau tiêm vắc xin, đảm bảo an toàn cho các đối 
tượng tiêm chủng trong chiến dịch. 

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh xây dựng kế hoạch, phân công thành viên 
Ban chỉ đạo tham gia kiểm tra giám sát hoạt động tại các địa phương theo  địa bàn 

được phân công. 

- Tổng hợp kết quả hàng ngày, báo cáo tiến độ về Ban Chỉ đạo tỉnh. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các phòng chức năng thuộc Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo các  

huyện, thành phố chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế trong việc  điều tra, 
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lập danh sách đối tượng tiêm chủng theo từng trường, từng khối, lớp, từng địa bàn 
để làm cơ sở lập kế hoạch tổ chức tiêm chủng; đồng thời phối với ngành y tế bố trí 

thời gian, địa điểm tiêm chủng tại các cơ sở giáo dục phù hợp, đảm bảo an toàn 
theo yêu cầu chuyên môn của ngành y tế. Đảm bảo an toàn phòng chống dịch. 

- Chỉ đạo các Trường Trung học phổ thông phối hợp với ngành y tế trong 
việc tổ chức tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh ký phiếu đồng ý tham gia 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh trước thời điểm tổ chức tiêm chủng; 
đồng thời vận động cha mẹ học sinh cùng tham gia phối hợp trong những ngày tổ 

chức chiến dịch tiêm chủng và theo dõi sức khỏe cho trẻ sau tiêm. 

- Chủ động phối hợp với ngành y tế cung cấp thông tin cho đội ngũ giáo  

viên kiến thức cơ bản về việc theo dõi, phát hiện xử lý các tác dụng không mong 
muốn sau tiêm cho trẻ. Hỗ trợ công tác sử dụng phần mềm tiêm chủng COVID-19 

trong nhập liệu cho các đối tượng tiêm chủng. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tham gia thực hiện các hoạt động trong 

chiến dịch của các đơn vị trong ngành.   

4. Sở Tài chính  

- Phối hợp Sở Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn ngân sách 

đảm bảo đáp ứng nhu cầu kinh phí cho các hoạt động tổ chức tiêm vắc xin phòng 
COVID-19 tại tỉnh. 

- Hướng dẫn các địa phương, đơn vị liên quan về thủ tục, quy trình để sử 
dụng kinh phí thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 thuận lợi, nhanh chóng và 

đúng quy định.  

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Báo Đồng Khởi  

- Phối hợp với Sở Y tế xây dựng kế hoạch truyền thông và chỉ đạo các đơn 

vị trực thuộc triển khai thực hiện kế hoạch.  

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

tuyên truyền trước và trong thời gian tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19.  

- Hỗ trợ địa phương sử dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 để triển 
khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19.  

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo hướng dẫn. 

6. Công an tỉnh 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ triển khai tiêm vắc xin phòng 
COVID-19, đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19.  

- Chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc tích cực hỗ trợ thực hiện kế hoạch tiêm 
vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn quản lý. 

7. Các sở, ban, ngành tỉnh 
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- Phối hợp, hỗ trợ ngành y tế thực hiện các hoạt động trong kế hoạch tổ chức 
tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của 

đơn vị. 

- Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên trong ngành, đoàn thể hiểu biết 

về lợi ích, hiệu quả của chiến dịch để phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho 
nhân dân, cho cộng đồng.  

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền vận động người dân biết để thực 

hiện kế hoạch triển khai chiến lược tiêm vắc xin phòng COVID-19 của tỉnh. Đồng 
thời thực hiện vai trò giám sát việc triển khai thực hiện tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 trên địa bàn phụ trách. 

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo 
triển khai thực hiện kế hoạch này trên địa bàn quản lý./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Y tế; 
- Ban điều hành TCMR QG; 
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh; 
- Các sở, ngành, đoàn thể liên quan; 
- Báo ĐK, Đài PTTH; 
- UBND các huyện, TP; 
- Chánh, các PCVP. UBND tỉnh; 
- Phòng: KGVX, TH, Cổng TTĐT; 
- Lưu: VT, Đ. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Nguyễn Thị Bé Mười 
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