
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LÂM THAO 
 

Số:           /UBND-YT 
V/v chuẩn bị tiêm chủng  

cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lâm Thao, ngày        tháng 4 năm 2022 

Kính gửi:   

- Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan; 

- Thành viên BCĐ triển khai chiến dịch tiêm vắc xin 

   phòng COVID-19 của huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Văn bản số 1032/SYT-NVY&QLHN, ngày 15/4/2022 của Sở Y tế 

tỉnh Phú Thọ về việc chuẩn bị tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Chủ 

tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên 

quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phối hợp Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính 

trị-xã hội huyện và cơ sở khẩn trương chỉ đạo, thực hiện tốt nội dung sau: 

1. UBND các xã, thị trấn 

Chỉ đạo rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chiến dịch tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần 

thiết, sẵn sàng tổ chức tiêm ngay sau khi nhận được vắc xin từ Trung tâm Y tế 

huyện tiếp nhận từ tỉnh, phân bổ tới các điểm tiêm tại các địa phương. 

 Tổng hợp và chịu trách nhiệm phê duyệt danh sách trẻ em từ 5 đến dưới 12 

tuổi, trong đó tách riêng 02 danh sách: (i) Trẻ em đang học tập tại các trường học 

trên địa bàn; (ii) Trẻ em vãng lai không đi học đủ điều kiện tiêm chủng tại các địa 

phương. Gửi danh sách đã phê duyệt về Trung tâm Y tế huyện để tổng hợp, dự trù 

vắc xin toàn huyện. 

 Phối hợp Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội của địa phương chỉ 

đạo và huy động các lực lượng (cán bộ các ban ngành, đoàn thể: Đoàn Thanh 

niên; Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội CCB, Khu dân cư…) tích cực tham gia các 

hoạt động tiêm chủng, hỗ trợ Trạm Y tế công tác tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. 

Chỉ đạo Đài Truyền thanh tăng cường truyền thông trên hệ thống Đài 

Truyền thanh xã, thị trấn tới người dân cộng đồng (các bậc cha mẹ, phụ huynh 

học sinh, người giám hộ trẻ em,…) về lợi ích của tiêm chủng, hướng dẫn theo dõi, 

giám sát, phát hiện những bất thường về sức khỏe của trẻ sau tiêm chủng, đặc biệt 

trong 3 ngày đầu sau tiêm chủng,… 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục chỉ đạo các trường học trên địa 

bàn: 

- Tăng cường truyền thông tới cha mẹ, phụ huynh, người giám hộ về lợi ích 

của tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi để cha mẹ, phụ 



huynh học sinh, người giám hộ trẻ em yên tâm, tin tưởng đưa con em tham gia 

tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.  

- Cung cấp danh sách học sinh đủ điều kiện tham gia tiêm chủng về UBND 

xã, thị trấn để tổng hợp, gửi Trung tâm Y tế huyện dự trù vắc xin phòng COVID-

19. Lưu ý: Danh sách học sinh tham gia tiêm chủng phải được phối hợp với công 

an xã, thị trấn nhằm bổ sung mã định danh cá nhân để chuẩn hóa trên hệ thống 

Tiêm chủng COVID-19 Quốc gia. 

- Chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, TTB phòng học, bàn ghế, nơi 

vệ sinh, các phương tiện máy tính, quạt điện, thiết bị âm thanh, ánh sáng, điện 

nước, hậu cần khác; đảm bảo bố trí điểm tiêm có phòng chờ, khám phân loại, bàn 

tiêm, nơi theo dõi tình trạng sức khỏe sau tiêm, xử trí cấp cứu phản vệ sau tiêm 

(nếu có),…tại trường học theo hướng dẫn của TTYT huyện, TYT xã, thị trấn. 

Phân công các thầy cô giáo tham gia phối hợp, hỗ trợ các buổi tiêm chủng cho trẻ 

em tai các điểm tiêm ở trường học. 

3. Công an huyện 

Chỉ đạo Công an xã, thị trấn phối hợp Trạm Y tế, các trường học trên địa 

bàn (nơi có điểm tiêm chủng) xác thực thông tin trẻ tham gia tiêm chủng và cung 

cấp mã định danh cá nhân cho trẻ để đảm bảo tiến độ tiêm cũng như nhập liệu trên 

hệ thống Tiêm chủng vắc xin COVID-19 Quốc gia cũng như đảm bảo ANTT 

trong các buổi tiêm chủng tại các điểm tiêm theo quy định. 

4. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện: Phối hợp, chỉ đạo, thực hiện: 

4.1. Đảm bảo các nhiệm vụ chuyên môn tiêm chủng (theo quy định Nghị 

định số 104/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động 

tiêm chủng; 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 của Chính phủ). Rà 

soát các cơ sở tiêm chủng, kịp thời công bố lại các cơ sở đã thay đổi người chịu 

trách nhiệm cơ sở tiêm chủng trước khi tổ chức tiêm chủng (nếu có). 

4.2. Trung tâm Y tế huyện phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào 

tạo, Phòng Y tế, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn chỉ đạo: 

- Rà soát, tổng hợp số trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi mắc COVID-19 trong vòng 

03 tháng (đối tượng trì hoãn tiêm chủng), báo cáo về Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh để tổng hợp, dự trù vắc xin sát với thực tế địa phương. 

- Rà soát toàn bộ các điều kiện cần thiết để tổ chức tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn. 

 - Chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp các trường học, Đài Truyền thanh xã, thị 

trấn: Hướng dẫn cha mẹ, phụ huynh học sinh, người giám hộ của trẻ kịp thời nắm 

bắt, hiểu biết đầy đủ kiến thức về tiêm chủng vắc xin; góp phần bảo đảm an toàn 

tiêm chủng (đặc biệt quan tâm theo dõi, giám sát sức khỏe của trẻ 24h/24h tối 

thiểu trong 03 ngày đầu sau tiêm chủng, phát hiện những biểu hiện bất thường, 

báo cáo cơ quan y tế địa phương có biện pháp xử trí kịp thời, nếu có). 

- Huy động các lực lượng liên quan ở địa phương: các trường học, thầy cô 



giáo, nhân viên y tế thôn/khu dân cư; cơ sở tiêm chủng/hành nghề y tư nhân trên 

địa bàn (trong trường hợp cần thiết, nếu có),... tham gia hỗ trợ tổ chức tiêm chủng 

tại từng điểm tiêm trên địa bàn. 

- Xây dựng lịch tiêm chủng cụ thể để triển khai ngay sau khi nhận được 

phân bổ vắc xin từ Sở Y tế. 

4.3. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết về nhân lực chuyên môn, vật 

tư, TTB y tế, kết nối internet, xác thực thông tin trẻ trong danh sách tiêm, mã định 

danh của trẻ...; đảm bảo 100% điểm tiêm chủng triển khai tiêm hoàn thành ngay 

trong ngày việc nhập dữ liệu và tiến hành ký số chứng nhận trên Nền tảng Quản 

lý tiêm chủng COVID-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế. Trường hợp khó 

khăn về nhân lực (nếu có), Trung tâm Y tế phối hợp Phòng Y tế tham mưu UBND 

huyện huy động, bổ sung các lực lượng của địa phương hỗ trợ (các thầy cô giáo, 

Đoàn Thanh niên,...). 

4.4. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người trên 18 

tuổi, yêu cầu hoàn thành sớm trước ngày tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 

trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi để: (i) tránh chồng chéo và nhầm lẫn chủng loại, liều 

lượng vắc xin giữa các nhóm đối tượng; (ii) tập trung nguồn lực để triển khai tiêm 

cho trẻ đảm bảo an toàn và đạt tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế. 

4.5. Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn tiêm chủng theo chỉ đạo, hướng 

dẫn của Sở Y tế (Văn bản số 1923/SYT-NVY&QLHN, ngày 23/7/2021 về việc 

đảm bảo an toàn tiêm chủng trong Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2022; số 310/SYT-NVY&QLHN, ngày 

28/01/2022 về việc tăng cường đảm bảo an toàn tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19; số 405/SYT-NVY&QLHN, ngày 15/02/2022 về việc tăng cường 

năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực tại các cơ sở khám, chữa bệnh). 

4.6. Ưu tiên bố trí cán bộ tham gia Tổ cấp cứu tại chỗ, Đội cấp cứu lưu 

động có kinh nghiệm, nhanh nhẹn, linh hoạt được tập huấn cập nhật về sơ cấp cứu 

cơ bản (Thông tư số 51/2017/TT-BYT, ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về hướng 

dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ). 

4.7. Bố trí đầy đủ và thường xuyên kiểm tra, rà soát cơ số thuốc, vật tư, 

TTB cấp cứu trên xe cứu thương, kịp thời bổ sung cơ số thuốc, vật tư để đảm bảo 

năng lực sơ cấp cứu người bệnh; tổ chức diễn tập tình huống giả định trường hợp 

phản vệ sau tiêm (nếu có đủ điều kiện). 

4.8. Tham mưu, đề xuất UBND huyện hỗ trợ kinh phí, bổ sung in ấn các ấn 

phẩm (pano, áp phích, tờ hướng dẫn theo dõi sức khỏe của trẻ sau tiêm vắc xin...) 

cung cấp cho các điểm tiêm chủng trên địa bàn để trưng bày và cấp phát tới các 

thầy cô giáo, cha mẹ, phụ huynh học sinh, người giám hộ trẻ được tiêm... theo nội 

dung do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hướng dẫn. 

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội huyện; các 

phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan; Thành viên BCĐ triển khai chiến 

dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 của huyện 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn ngành, đơn vị được phân 



công phụ trách hoặc giao quản lý phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, Giáo dục và 

Đào tạo, UBND các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo công tác thông tin, tuyên 

truyền tới tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân (đặc biệt 

cha mẹ, phụ huynh học sinh, người giám hộ trẻ em) tích cực hưởng ứng, đưa con 

em đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch; đồng thời huy động các lực lượng trong các  

tổ chức, địa phương, đơn vị tích cực tham gia vào các hoạt động tiêm chủng đảm 

bảo triển khai, thực hiện chiến dịch tiêm chủng đạt hiệu quả cao nhất. 

          Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn khẩn trương, nghiêm túc, triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

-TT: HU, HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Như trên; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện;  

 - Lưu: VT, YT (T. 55b)./. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Ngô Đức Sáu 
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