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KẾ HOẠCH 

Phối hợp tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19                      

cho trẻ em mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục  

trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 1557/KH-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Bộ 

Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo về phối hợp tăng cường triển khai tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 cho trẻ em mầm non, học sinh tại các cơ sở giáo dục và các 

văn bản hướng dẫn Trung ương1; 

Căn cứ Công văn số 6738/BYT-DP ngày 22 tháng 11 năm 2022 về việc 

tiếp nhận và tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19;  

Căn cứ Công văn số 4102/UBND-KGVX ngày 02 tháng 12 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 

cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và từ 12 đến 17 tuổi, 

 Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch phối 

hợp tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em mầm non, 

học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022, cụ thể 

như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung: Tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 

cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi và mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi nhằm tăng 

cường hiệu quả phòng bệnh. 

2. Mục tiêu cụ thể 

                   
1 Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 30, Mục 5, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12; Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; Khoản 2 Điều 14 Chương 

VII, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên 

quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 

16/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 

định về hoạt động tiêm chủng; Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai chiến dịch tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022; Chương trình phối hợp số 218/CTr-BGDĐT-BYT ngày 04/3/2022 giữa Bộ Giáo 

dục và Đào tạo và Bộ Y tế về công tác y tế trường học, chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh, sinh viên giai đoạn 2021-2026; 

Thông báo số 288/TB-VPCP ngày 19/9/2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống 

dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 17 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương; 

Công văn số 6762/VPCP-KGVX ngày 10/10/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ về việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Quyết định số 2470/QĐ-BYT ngày 14/6/2019 của Bộ Y tế về 

việc ban hành Hướng dẫn Khám sàng lọc đối với trẻ em; Quyết định số 5002/BYT-DP ngày 29/10/2021 của Bộ Y tế về việc 

Ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn Khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đối với trẻ em; 

Công văn số 8938/BYT-DP ngày 21/10/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin 

COVID-19; Công văn số 9438/BYT-CNTT ngày 05/11/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn Quy trình xác thực thông tin người 

dân trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19; Công văn số 3309/BYT-DP ngày 23/6/2022 của Bộ Y tế về việc Hướng 

dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19; Quyết định số 1246/QĐ-VSDTTƯ ngày 25/11/2022 của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung 

ương về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 182. 
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- Trên 90% trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi trong các cơ sở giáo dục thuộc đối 

tượng chỉ định được tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3. 

- Trên 95% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong các cơ sở giáo dục thuộc đối 

tượng chỉ định được tiêm đủ 02 liều vắc xin phòng COVID-19. 

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19.  

II. NGUYÊN TẮC, THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC 

TRIỂN KHAI 

1. Nguyên tắc 

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Y tế và ngành Giáo dục trong 

quá trình triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em mầm non, 

học sinh trong các cơ sở giáo dục theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành. 

- Tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả và khoa học theo các hướng dẫn 

hiện hành của Bộ Y tế. 

2. Thời gian: Từ tháng 12/2022. 

3. Đối tượng tiêm 

Trẻ em, học sinh từ 5 đến dưới 18 tuổi có chỉ định tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất 

đã đăng ký với Bộ Y tế.  

4. Hình thức triển khai 

- Tổ chức tiêm theo hình thức chiến dịch, miễn phí tại các cơ sở đủ điều 

kiện tiêm chủng trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức tiêm tại các điểm tiêm cố định hoặc lưu động và trường học 

(đối với trẻ em mầm non, học sinh đang theo học tại các trường). 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG  

1. Dự trù, tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin và vật 

tư liên quan tiêm chủng 

- Dựa trên số đối tượng, số lượng vắc xin và vật tư tiêm chủng được cung 

ứng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật là đầu mối lập kế hoạch phân bổ vắc xin cho 

các đơn vị. 

- Việc tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin phòng COVID-

19 phải tuân thủ theo các quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP, Thông tư 

số 34/2018/TT-BYT và các quy định hiện hành. 

- Sử dụng hệ thống dây chuyền lạnh sẵn có của hệ thống tiêm chủng mở 

rộng để vận chuyển, bảo quản vắc xin.  

- Trong quá trình tổ chức tiêm chủng các đơn vị phải thường xuyên trao 

đổi thông tin, cập nhật lại đối tượng (rà soát số đối tượng đủ điều kiện được 

tiêm), báo cáo tiến độ, điều chỉnh dự trù, điều chuyển vắc xin kịp thời tránh việc 
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để hết hạn vắc xin gây lãng phí, sử dụng có hiệu quả số lượng vắc xin được phân 

bổ. 

2. Tổ chức tiêm chủng 

- Tổ chức tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP, 

Quyết định số 3588/QĐ-BYT và các hướng dẫn cập nhật của Bộ Y tế. 

- Sử dụng hệ thống tiêm chủng mở rộng sẵn có, các bệnh viện, cơ sở 

khám chữa bệnh và các cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng để triển khai tiêm chủng. 

- Ngành Y tế chủ trì, phối hợp với ngành Giáo dục và các đơn vị liên quan 

tại địa phương triển khai các hoạt động rà soát đối tượng, lập kế hoạch, huy 

động nguồn nhân lực và tổ chức buổi tiêm chủng. 

3. Đảm bảo an toàn tiêm chủng, xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng  

- Thực hiện khám sàng lọc theo hướng dẫn tại Quyết định số 5002/QĐ-

BYT và Quyết định số 2470/QĐ-BYT. 

- Theo dõi, xử trí sự cố bất lợi sau tiêm chủng theo hướng dẫn tại Nghị 

định số 104/2016/NĐ-CP, Thông tư 34/2018/TT-BYT, Công văn số 3886/BYT-

DP ngày 11/5/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn giám sát sự cố bất lợi sau 

tiêm chủng và các hướng dẫn cập nhật của Bộ Y tế. 

4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đối tượng tiêm chủng 

- Tiếp tục sử dụng ứng dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 trong quá trình triển khai tiêm chủng. 

- Huy động nguồn nhân lực là các cán bộ, nhân viên thuộc ngành Giáo 

dục, đoàn viên thanh niên…phối hợp, hỗ trợ ngành Y tế trong việc cập nhật đầy 

đủ thông tin đối tượng tiêm chủng lên Nền tảng quản lý tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 ngay trong buổi tiêm chủng.  

5. Công tác truyền thông  

- Truyền thông chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chỉ đạo 

của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi. 

- Truyền thông vận động cha mẹ, người chăm sóc, người giám hộ trẻ ủng 

hộ, tham gia công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo tinh thần 

“Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối 

với cộng đồng”, tích cực, chủ động đưa trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch theo khuyến cáo của Ngành Y tế. 

- Tăng cường truyền thông về tác dụng và hiệu quả của vắc xin phòng 

COVID-19 đối với trẻ em, các khuyến cáo về tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 an toàn bằng nhiều hình thức: Truyền thông trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến tại Việt Nam 

(Facebook, Zalo, TikTok, Youtube...) và truyền thông trực tiếp trong các cơ sở 

giáo dục. 
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- Xây dựng các thông điệp, tài liệu truyền thông khuyến cáo tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 an toàn cho trẻ em, học sinh từ 5 đến dưới 18 tuổi để truyền 

thông sâu rộng đến học sinh, cha mẹ, người chăm sóc, người giám hộ trẻ. 

6. Công tác kiểm tra, giám sát và báo cáo 

6.1. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

- Báo cáo nhanh kết quả tiêm hàng ngày: Các điểm tiêm chủng gửi báo 

cáo kết quả tiêm về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện và Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật trước 16h30 hàng ngày. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổng 

hợp báo cáo kết quả tiêm gửi về TCMR khu vực và Sở Y tế trước 17h00 hàng 

ngày. Sở Y tế thực hiện báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh theo 

quy định. 

- Báo cáo kết quả tiêm chủng hàng tháng: Thực hiện theo Công văn số 

1215/VSDTTƯ-TCQG ngày 26/5/2022 của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương về 

việc biểu mẫu báo cáo kết quả tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 hàng 

tháng. 

- Báo cáo sự cố bất lợi sau tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP và Thông tư 34/2018/TT-BYT. 

6.2. Các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với cơ sở y tế  

theo dõi kết quả tiêm chủng cho trẻ em mầm non và học sinh theo quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế 

1.1. Phòng Nghiệp vụ Y, Dược: Tham mưu lãnh đạo Sở Y tế về chuyên 

môn liên quan đến công tác triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em 

mầm non, học sinh trên địa bàn toàn tỉnh: Chỉ đạo, tập trung nguồn lực triển 

khai thành công kế hoạch đạt mục tiêu và đảm bảo an toàn, hiệu quả.  

1.2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

- Đầu mối chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật, cập nhật thông tin 

mới, hướng dẫn kịp thời, đồng thời đảm bảo cung ứng đầy đủ vắc xin, trang thiết 

bị, vật tư tiêm chủng cho các đơn vị. Theo dõi sát từng đợt cấp vắc xin, quản lý, 

thực hiện điều phối cho các đơn vị triển khai tiêm nhanh nhằm hoàn thành sớm 

nhất số vắc xin được phân bổ. 

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau tiêm chủng, 

đặc biệt giám sát chủ động phản ứng sau tiêm chủng; sẵn sàng hỗ trợ chuyên 

môn, kỹ thuật cho các đơn vị. 

- Phối hợp đơn vị truyền thông triển khai các hoạt động truyền thông, 

cách theo dõi sau tiêm và xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng. 

- Tổng hợp báo cáo nhanh kết quả tiêm hàng ngày và báo cáo tiến độ thực 

hiện về Sở Y tế và tuyến trên theo quy định. 

1.3. Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi  
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- Phối hợp với các đơn vị trong công tác tổ chức tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 cho trẻ em mầm non, học sinh; đặc biệt duy trì điểm tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 tại đơn vị để thực hiện tiêm chủng đối với các 

trường hợp trẻ có bệnh nền và các đối tượng cần thận trọng tiêm chủng do tuyến 

dưới chuyển đến.  

- Sẵn sàng thu dung, điều trị kịp thời các trường hợp phản ứng sau tiêm, 

các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng trên địa bàn, báo cáo theo quy định. 

1.4. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố 

- Chủ động phối hợp với các phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị 

liên quan xây dựng Kế hoạch phối hợp tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 cho trẻ em mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn. 

- Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát, lập danh sách sách trẻ 

em mầm non, học sinh thuộc độ tuổi tiêm chủng chưa được tiêm chủng hoặc 

tiêm chủng chưa đầy đủ để tổ chức tiêm chủng tại nhà trường hoặc địa điểm 

thích hợp. 

- Thực hiện nghiêm công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo 

các quy định hiện hành. Tổ chức tiêm an toàn, tiếp nhận, bảo quản và sử dụng 

hiệu quả vắc xin, báo cáo tiến độ và kết quả tiêm vắc xin đúng thời gian quy 

định. Tổng hợp danh sách đối tượng và cập nhật thông tin về ngày tiêm vắc xin 

trên Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Tăng cường công tác truyền thông, tư vấn, kiên trì vận động cha mẹ, 

người chăm sóc, người giám hộ hợp pháp của trẻ để tạo sự đồng thuận cho trẻ 

em mầm non, học sinh được tiêm chủng đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Định kỳ chia sẻ thông tin với đầu mối của phòng Giáo dục và Đào tạo về 

các thông tin liên quan và tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ 

em mầm non, học sinh; thông tin các trường có tiến độ tiêm chậm để tăng cường 

công tác chỉ đạo. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với cơ quan y tế tại địa phương rà 

soát, lập danh sách sách trẻ em mầm non, học sinh thuộc độ tuổi tiêm chủng 

chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ; cử cán bộ phụ trách công 

tác y tế trường học đăng ký tiêm chủng cho trẻ, tổng hợp danh sách và thực hiện 

lấy mã định danh cho trẻ trước khi trẻ tiêm chủng. 

- Chỉ đạo cơ sở giáo dục bố trí nhân lực hỗ trợ, điều phối, phân luồng, bố 

trí phòng tiêm, trang thiết bị bàn ghế đối với các trường đảm bảo về cơ sở vật 

chất và được chọn làm tổ chức điểm tiêm chủng nhằm đảm bảo tiêm chủng an 

toàn, khoa học. 

- Phối hợp với ngành Y tế và các tổ chức đoàn thể tại địa phương tổ chức 

tuyên truyền, tư vấn, kiên trì vận động cha mẹ, người chăm sóc, người giám hộ 

hợp pháp của trẻ để tạo sự đồng thuận cho trẻ em mầm non, học sinh được tiêm 

chủng đầy đủ theo hướng dẫn của ngành Y tế. 
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3. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

 - Chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và 

ngành Giáo dục trong công tác triển khai các hoạt động tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 cho trẻ em mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn 

đảm bảo an toàn, hiệu quả.  

 - Tổ chức kiểm tra, giám sát tại các điểm tiêm; huy động các đơn vị, đoàn 

thể tham gia hỗ trợ công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các nhóm đối 

tượng theo hướng dẫn của ngành Y tế và sử dụng có hiệu quả vắc xin đã được 

phân bổ cho địa phương. 

Để tổ chức thành công phối hợp tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 cho trẻ em mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum năm 2022 đạt các mục tiêu đề ra, đề nghị các đơn vị phối hợp 

triển khai thực hiện./.  

 

SỞ Y TẾ 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Ngọc Hòa  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Lan 
 

Nơi nhận: 
- Cục Y tế dự phòng; 

- Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương; 

- Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên;  

- Thường trực UBND tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 tỉnh; 

- Đ/c Y Ngọc, PCT UBND tỉnh;  

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Công an tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh; 

- Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Phòng GDĐT các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT; 

- Trang thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Lưu: VT, NVYDThsH. 
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