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KẾ HOẠCH 

Triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19  

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt II năm 2021 

 

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đồng thời 

đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa phát 

triển kinh tế - xã hội. Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của 

Chính phủ về mua và sử dụng vắc-xin phòng COVID-19; Quyết định số 

1210/QĐ-BYT ngày 09/02/2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch tiếp 

nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc-xin phòng COVID-19 giai đoạn 

2021-2022 do COVAX Facility hỗ trợ; Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 

05/3/2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc-xin phòng COVID-

19 giai đoạn 2021-2022; Quyết định số 2499/QĐ-BYT ngày 20/5/2021 của Bộ 

Y tế về việc phân bổ vắc-xin COVID-19 đợt 3; Quyết định số 2684/QĐ-BYT 

ngày 31/5/2021 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh phân bổ vắc-xin phòng COVID-

19 đợt 3; Quyết định số 2748/QĐ-BYT ngày 03/6/2021 của Bộ Y tế về việc 

phân bổ vắc-xin phòng COVID-19 đợt 4; UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế 

hoạch triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 

II năm 2021 với các nội dung sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Chủ động phòng, chống COVID-19 cho các đối tượng thuộc nhóm 

nguy cơ, lực lượng tuyến đầu chống dịch bằng việc sử dụng vắc-xin phòng 

COVID-19. 

2. Yêu cầu 

- Tiếp tục mở rộng tiêm chủng mũi 1 cho các đối tượng nguy cơ cao thuộc 

nhóm 1 theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ nêu trên 

và một số đối tượng khác do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chỉ 

định, trong đó ưu tiên tiêm cho người làm việc tại hệ thống bệnh viện ở các tuyến. 

- Lựa chọn đối tượng ưu tiên theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết số 21/NQ-

CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Y tế và chủ trương của tỉnh 

về việc rà soát thống kê đối tượng tiêm vắc-xin phòng COVID-19. 

- Đảm bảo công khai, minh bạch danh sách đối tượng tiêm, tạo sự tin 

tưởng và hợp tác của lực lượng tuyến đầu chống dịch, sự đồng thuận của nhân 

dân trong quá trình triển khai tiêm chủng. 
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- Đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng cho cán bộ thực hiện tiêm 

chủng và đối tượng được tiêm theo quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ - CP 

ngày 01/7/2016 của Chính phủ; Công văn số 4198/BYT-KCB ngày 22/5/2021 

của Bộ Y tế về việc triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc-xin phòng 

COVID-19 và các quy định khác về hoạt động tiêm chủng. 

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ THỜI GIAN TRIỂN KHAI 

1. Đối tượng triển khai 

Các đối tượng ưu tiên tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh đợt II năm 2021 bao gồm: 

- Lực lượng cán bộ, nhân viên y tế làm việc tại cơ sở y tế (công lập và 

ngoài công lập) tham gia các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19, gồm bác 

sỹ, nhân viên y tế, người lao động trực tiếp tiếp xúc tại cơ sở y tế. 

- Người tham gia công tác phòng chống dịch bao gồm: Thành viên Ban 

chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp; người làm việc tại các khu cách ly; làm 

nhiệm vụ truy vết; điều tra dịch tễ; tổ COVID dựa vào cộng đồng; tình nguyện 

viên, phóng viên (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, VTV8). 

- Lực lượng Công an do Bệnh viện Công an tỉnh triển khai tiêm; Bộ đội Biên 

phòng do đơn vị Y tế đóng trên địa bàn triển khai tiêm (lực lượng Công an và Bộ 

đội Biên phòng tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và lực chọn đối tượng tiêm). 

- Người cung cấp dịch vụ thiết yếu (Đại diện Cảng vụ HKMB tại Thọ 

Xuân, Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Thanh Hóa, Viettel Thanh Hóa); Giáo 

viên, người làm việc tại cơ sở giáo dục, đào tạo (Trường Cao đẳng Y tế Thanh 

Hóa, Cơ sở giáo dục đặc thù gắn với thực hành tại Bệnh viện); Nhân viên, cán 

bộ ngoại giao (Sở Ngoại vụ); người làm việc tại cơ quan, đơn vị hành chính 

thường xuyên tiếp xúc với nhiều người (Sở Giao thông vận tải, Kho Bạc Nhà 

nước Thanh Hóa, Kiểm toán Nhà nước KV XI). 

- Các đối tượng khác theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh. 

2. Phạm vi triển khai: Triển khai đồng loạt tại 27 huyện, thị xã, thành 

phố trên địa bàn tỉnh. 

3. Thời gian: triển khai từ ngày 22/6/2021 đến 15/7/2021. 

III. NGUYÊN TẮC VÀ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI 

1. Nguyên tắc 

- Đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ của Ban chỉ đạo phòng, chống 

dịch các cấp; gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, địa 

phương, đơn vị; tạo sự đồng thuận cao của các đối tượng được ưu tiên tiêm 

chủng và nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

- Việc triển khai tiêm chủng phải được thực hiện theo đúng hướng dẫn của 

cơ quan chuyên môn, đảm bảo an toàn tại tất cả các cơ sở thực hiện tiêm chủng. 
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- Trong điều kiện nguồn cung vắc-xin hạn chế cần sử dụng vắc-xin đảm  

bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng đối tượng, đúng mục đích. 

- Trong trường hợp các địa phương, đơn vị sử dụng không hết nguồn vắc-

xin được cấp theo kế hoạch thì Ban Chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố điều phối 

số vắc-xin còn dư để mở rộng đối tượng được tiêm vắc-xin phòng COVID-19, 

nhưng phải đảm bảo đúng nguyên tắc theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 

26/2/2021 của Chính phủ. 

 2. Hình thức triển khai 

- Triển khai chiến dịch tiêm chủng đồng loạt tại các địa phương và cuốn 

chiếu tại mỗi địa phương, đơn vị theo từng khoa, phòng, bộ phận, với phương 

châm thận trọng, an toàn, triển khai từng bước một từ ít đến nhiều, từ quy mô 

nhỏ đến lớn.....vv. Đảm bảo đủ nguồn lực cho hoạt động triển khai chiến dịch và 

tiêm chủng không quá 100 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm. 

- Thực hiện tiêm chủng theo đúng quy định tại Nghị định số 

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

chủng; Quyết định số 1734/BYT-DP ngày 17/3/2021 của Bộ Y tế về việc hướng 

dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19; Quyết định số 

1624/QĐ-BYT ngày 18/3/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm 

thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 của 

AstraZeneca; Thông tư số 51/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về việc ban 

hành hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ và các quy định khác của 

Bộ Y tế về hoạt động tiêm chủng và tiêm chủng chống dịch. 

- Đảm bảo quy định về phòng, chống COVID-19 tại tất cả các điểm tiêm 

chủng trên địa bàn tỉnh. 

- Vắc-xin triển khai vòng 1 đợt II được Bộ Y tế cấp, sử dụng theo Quyết 

định số 2499/QĐ-BYT ngày 20/5/2021; Quyết định số 2684/QĐ-BYT ngày 

31/5/2021 của Bộ Y tế là vắc-xin phòng COVID-19 của tập đoàn AstraZeneca 

do công ty Catalent Anagni SRL, Italya sản xuất với tổng số 19.710 liều, trong 

đó: 17.000 liều cho hệ thống dân sự; 1.000 liều cho lực lượng Công an; 1.410 

liều cho lực lượng Bộ đội Biên phòng; 200 liều cho Bệnh viện 71 Trung ương; 

100 liều cho Bệnh viện Phục hồi chức năng Trung ương. 

- Riêng nguồn vắn-xin tiêm chủng vòng 2 đợt II theo Quyết định số 

2748/QĐ-BYT ngày 03/6/2021 của Bộ Y tế về việc phân bổ vắc-xin phòng 

COVID-19 đợt 4 (dự kiến 10.000 liều) được dự kiến tại Kế hoạch này và sẽ 

được các đơn vị tổ chức triển khai tiêm khi Bộ Y tế cấp vắc-xin về tỉnh. 

(Chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo) 

IV. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM 

1. Công tác chỉ đạo, xây dựng kế hoạch 

- Thành lập Ban Chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị về triển 

khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19, trong đó ngành Y tế là cơ quan 



4 

 

 

 

thường trực, tổ chức phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Chỉ đạo. 

- Ngành Y tế tham mưu cho Ban Chỉ đạo các cấp xây dựng kế hoạch tiêm 

vắc-xin  phòng bệnh COVID-19 đợt II năm 2021 tại các địa phương; tổ chức hội 

nghị triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho tuyến tỉnh, tuyến huyện, 

tuyến xã. 

- Các cấp, các nghành, địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch 

chi tiết, cụ thể triển khai chiến dịch, thời gian, địa điểm, đối tượng tiêm. Chuẩn 

bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí nhân lực và các điều kiện cần thiết 

khác để sẵn sàng triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 khi được cung ứng 

vắc-xin. 

2. Công tác truyền thông 

- Tăng cường truyền thông trong cộng đồng về trình tự, đối tượng ưu tiên, 

địa bàn ưu tiên, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu của chiến dịch, tác 

dụng, lợi ích, tính an toàn và hiệu quả phòng bệnh COVID-19 của vắc-xin do 

AstraZeneca sản xuất và các phản ứng phụ có thể gặp phải sau tiêm chủng. 

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền trên các phương 

tiện thông tin đại chúng như: Báo Thanh Hóa, Đài Phát thành và Truyền hình 

tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tuyến huyện, Đài truyền thanh tuyến xã, 

truyền thông trên các mạng xã hội...vv. 

- Xây dựng kế hoạch truyền thông về sử dụng vắc-xin COVID-19 nhằm 

nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin, tạo sự đồng thuận cao của các nhóm đối 

tượng được ưu tiên tiêm chủng và nhân dân. 

- Thông tin kịp thời, chính xác tình hình triển khai chiến dịch: Đối tượng 

tiêm, thời gian tiêm, địa điểm tổ chức tiêm ...vào thời điểm trước và trong thời 

gian triển khai chiến dịch. 

- Ban Chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương giao một thành viên 

trong Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát ngôn triển khai chiến dịch tiêm vắc-

xin phòng COVID-19. 

3. Đào tạo, tập huấn triển khai chiến dịch 

- Tổ chức hội nghị triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 ở 

tất cả các tuyến. 

- Tập huấn về xây dựng kế hoạch, điều tra đối tượng, bảo quản, sử dụng 

vắc xin, tiêm chủng an toàn; phòng và xử trí phản vệ theo Thông tư số 

51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ y tế; Công văn số 4198/BYT-KCB 

ngày 22/5/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc-

xin phòng COVID-19, công tác khám sàng lọc trước tiêm chủng, công tác theo 

dõi và phát hiện, xử trí các phản ứng bất lợi sau tiêm chủng; công tác tiêm chủng 

đảm bảo các điều kiện phòng, chống lây nhiễm COVID-19. Đảm bảo tất cả cán 

bộ tham gia tiêm chủng trong chiến dịch được tập huấn và thực hiện đúng các 

quy định về tiêm chủng. 
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4. Công tác điều tra, lập danh sách và đăng ký đối tượng 

- Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP 

ngày 26/02/2021 của Chính phủ chỉ đạo việc rà soát và đăng ký đối tượng tiêm 

theo nhóm ưu tiên, đảm bảo đúng đối tượng. 

- Trong điều kiện nguồn cung vắc xin chưa đáp ứng đủ nhu cầu, cần thiết 

ưu tiên vắc-xin cho cán bộ, nhân viên tuyến đầu chống dịch. Vì vậy, các địa 

phương, đơn vị nghiêm túc thực hiện việc điều tra, lập danh sách và đăng ký đối 

tượng tiêm vắc-xin theo các nhóm ưu tiên. 

- Thực hiện việc ghi chép, lữu trữ cơ sở dữ liệu tiêm chủng của các đối 

tượng vào phần mềm quản lý Hồ sơ sức khỏe toàn dân trên trang điện tử 

http//hssk.kcb.vn theo quy định tại Quyết định số 1624/QĐ-BYT ngày 

18/3/2021 và Quyết định số 3886/QĐ-BYT ngày 11/5/2021 của Bộ Y tế . 

5. Công tác tiếp nhận, bảo quản, cấp phát, sử dụng vắc-xin, vật tư và 

xử lý rác thải 

- Công tác tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, cấp phát, sử dụng vắc-xin và 

vật tư tiêm chủng ở tất cả các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị phải được thực 

hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ, Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ, Quyết 

định số 2499/QĐ-BYT ngày 20/5/2021 của Bộ Y tế và các quy định khác về 

hoạt động tiêm chủng. 

- Các địa phương, đơn vị rà soát và chuẩn bị đầy đủ thiết bị hệ thống dây 

chuyền lạnh (tủ lạnh, hòm lạnh, phích vắc-xin, nhiệt kế, thiết bị theo dõi nhiệt độ tự 

động, chỉ thị đông băng điện tử...) trong tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc-xin 

tại mỗi điểm tiêm chủng (đảm bảo nhiệt độ bảo quản vắc xin từ +20C đến +80C). 

- Vắc-xin còn tồn tại các điểm tiêm chủng sau khi kết thúc buổi tiêm sẽ 

được chuyển về kho Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố và bảo quản theo 

quy định. 

- Các địa phương, đơn vị đảm bảo việc sử dụng vắc-xin an toàn, hiệu quả, 

tiết kiệm, đúng mục đích, đúng đối tượng theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND 

tỉnh. Địa phương, đơn vị nào sử dụng vắc-xin không đúng mục đích, đối tượng, 

không hoàn thành kế hoạch tiêm vắc-xin, để vắc-xin hết hạn hoặc không sử 

dụng phải tiêu hủy thì Thủ trưởng đơn vị, người đứng đầu địa phương đó phải 

chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Rác thải y tế phát sinh từ tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 được 

phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý theo hướng dẫn tại Công văn số 102/MT-

YT ngày 04/3/2021 của Cục Quản lý môi trường Y tế, Bộ Y tế. 

6. Cơ sở tiêm chủng 

Chỉ tổ chức các điểm tiêm chủng tại bệnh viện. Cụ thể: 

- Các bệnh viện công lập tuyến tỉnh; bệnh viện ngoài công lập, bệnh viện 

Trung ương đóng tại địa phương: 



6 

 

 

 

+ Đối với bệnh viện đã tự công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo 

Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ: tự tổ chức điểm 

tiêm chủng tại bệnh viện để tiêm chủng cho cán bộ, nhân viên y tế, người lao 

động tại đơn vị và tiêm chủng cho các đối tượng khác trên địa bàn theo chỉ đạo 

của Sở Y tế hoặc Ban Chỉ đạo tại địa phương. 

+ Đối với các bệnh viện chưa tự công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng: 

phối hợp với hệ Y tế dự phòng (đơn vị đã tự công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm 

chủng) tổ chức điểm tiêm chủng lưu động tại bệnh viện để tiêm chủng cho các 

đối tượng theo sự chỉ đạo của Sở Y tế hoặc Ban chỉ đạo tại địa phương. 

- Các Bệnh viện Đa khoa khu vực; Bệnh viện Đa khoa huyện, thị xã, 

thành phố: Phối hợp với Trung tâm Y tế tại địa phương để tổ chức điểm tiêm 

chủng tại Bệnh viện và thực hiện tiêm chủng cho các đối tượng trên địa bàn theo 

chỉ đạo của Ban Chỉ đạo địa phương.  

7. Giám sát, xử trí sự cố bất lợi sau tiêm vắc-xin phòng COVID-19 

- Giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng: Các cơ sở tiêm chủng thực 

hiện giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

- Giám sát định kỳ: Các cơ sở tiêm chủng tiến hành theo dõi, giám sát 

phản ứng thông thường và tai biến nặng sau tiêm theo quy định tại Nghị định 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; Thông tư số 34/2018/TT-BYT 

ngày 12/11 /2018 và Quyết định số 3886/QĐ-BYT ngày 11/5/2021 của Bộ Y tế. 

- Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong 

quá trình sử dụng vắc-xin do Sở Y tế chủ trì. 

8. Kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả triển khai 

- Ban Chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức chỉ đạo, 

kiểm tra, giám sát công tác điều tra, rà soát, lập danh sách đối tượng, xây dựng 

kế hoạch, thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn trước khi triển khai tiêm 

chủng, chỉ đạo việc tổ chức buổi tiêm chủng, đảm bảo an toàn. 

- Thiết lập hệ thống thông tin báo cáo nhanh, tổng hợp báo cáo hàng ngày 

và báo cáo khi kết thúc chiến dịch trên địa bàn; tổng hợp kết quả chiến dịch tiêm 

chủng, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế. 

- Kiểm tra, giám sát:  

+ Trước triển khai: Giám sát công tác chuẩn bị tiêm vắc-xin phòng chống 

COVID-19 bao gồm điều tra đối tượng, lập kế hoạch tổ chức điểm tiêm chủng, 

dự trù vắc-xin vật tư tiêm chủng, phân công nhân lực, xử trí cấp cứu phản ứng 

sau tiêm chủng (nếu có). 

+ Đảm bảo an toàn tiêm chủng (hệ thống dây chuyền lạnh bảo quản vắc-

xin, khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm…vv). 

+ Sau triển khai: Đánh giá nhanh tỷ lệ tiêm chủng, rà soát đối tượng tiêm 

vét, ghi chép, thống kê báo cáo theo đúng quy định. 
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V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí trung ương 

- Bộ Y tế hỗ trợ vắc-xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn để triển khai tiêm 

vắc-xin phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng trong đợt II năm 2021 trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với tổng số liều vắc-xin: 19.710 liều. 

2. Kinh phí địa phương 

a)  UBND tỉnh hỗ trợ 

UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng 

COVID-19 đợt I và đợt II năm 2021 là: 690.830.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm 

chín mươi triệu, tám trăm ba mười ngàn đồng chẵn - Chi tiết tại phụ lục 2) 

b)  Kinh phí huyện, thị xã, thành phố 

UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí 

cho các hoạt động: Tập huấn, in ấn phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng phiếu 

khám sàng lọc, giấy xác nhận, truyền thông, xăng xe vận chuyển vắc-xin, …vv 

theo các định mức của Nhà nước. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ đạo tỉnh 

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị 

triển khai các chiến dịch và kiểm tra, giám sát các hoạt động trước, trong và sau 

khi triển khai chiến dịch. 

- Chỉ đạo và tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, 

các tổ chức xã hội nhằm huy động nguồn lực để triển khai chiến dịch hiệu quả. 

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông đại chúng tích cực tuyên truyền ý 

nghĩa, lợi ích, đối tượng, địa bàn triển khai của chiến dịch tiêm vắc-xin COVID-

19; hình thức truyền thông phong phú, nội dung ngắn gọn, rõ ràng, ý nghĩa, dễ 

hiểu đối với người dân, cộng đồng và đối tượng. 

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cấp huyện 

2.1. Sở Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) 

- Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tại tuyến tỉnh, hướng dẫn, đôn đốc, 

hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị triển 

khai chiến dịch đạt tiến độ và chất lượng, đảm bảo an toàn tiêm chủng. 

- Thành lập các đoàn kiểm tra, tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công  

tác chuẩn bị và triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đợt II năm 

2021 tại các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các địa phương để đẩy 

mạnh các hoạt động tuyên truyền về chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19, tích 

cực vận động các đối tượng trong diện tiêm chủng tham gia tiêm chủng; chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện tốt chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 trong toàn tỉnh. 
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- Là đầu mối tổng hợp, báo cáo tình hình và tiến độ triển khai chiến dịch 

tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đợt II về UBND tỉnh và Bộ Y tế. Kết thúc chiến 

dịch có báo cáo, đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm chung trong toàn tỉnh. 

- Chỉ đạo và huy động các cơ sở tiêm chủng dịch vụ Nhà nước, tiêm 

chủng dịch vụ tư nhân, các cơ sở y tế khác trên địa bàn tham gia chiến dịch tiêm 

chủng vắc-xin phòng COVID-19 (nếu cần). 

- Chỉ đạo các đơn vị Y tế trên địa bàn thực hiện tốt các nội dung sau: 

a) Đối với hệ Y tế dự phòng 

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo các cấp xây dựng Kế hoạch triển khai chiến 

dịch tiêm vắc-xin COVID-19 đợt II năm 2021 tại địa phương cho các đối tượng 

theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh. 

- Tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế các tuyến (tỉnh, huyện, xã) về 

công tác tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển, sử dụng vắc-xin phòng COVID-19. 

- Đảm bảo hệ thống dây chuyền lạnh tại các tuyến, đáp ứng đủ nhu cầu 

phục vụ công tác tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc-xin theo quy định của 

Chính phủ và Bộ Y tế. 

- Làm đầu mối tiếp nhận và xây dựng kế hoạch phân bổ vắc-xin, vật tư 

tiêm chủng, tài liệu truyền thông cho các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị 

triển khai chiến dịch tiêm chủng. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm đầu mối tiếp nhận vắc-xin, vật tư 

tiêm chủng từ Bộ Y tế và xây dựng kế hoạch cấp phát vắc-xin, vật tư tiêm chủng 

cho các cấp, ngành, địa phương, đơn vị triển khai chiến dịch. 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động trước, trong và sau chiến 

dịch đối với các đơn vị tuyến dưới. 

- Phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn xây dựng phương 

án và bố trí các đội cấp cứu thường trực tại khu vực các điểm tiêm chủng để sẵn 

sàng xử trí kịp thời các trường hợp phản ứng bất lợi sau tiêm chủng.  

- Tổ chức tiêm chủng đúng quy định, đảm bảo các điều kiện đối với điểm 

tiêm chủng cố định và điểm tiêm chủng lưu động theo Nghị định số 

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

chủng và các quy định khác của Bộ Y tế. 

- Thực hiện điều tra, giám sát, báo cáo các trường hợp phản ứng sau tiêm 

chủng (nếu có) theo quy định. Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai chiến dịch 

về Ban Chỉ đạo các cấp, Sở Y tế, UBND tỉnh và Bộ Y tế. 

- Tổ chức thực hiện triển khai các tin, bài tuyên truyền về triển khai chiến 

dịch tiêm vắc-xin COVID-19 trên các phương tiện thông tin đại với nội dung 

ngắn gọn, dễ hiểu. 
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b) Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh 

- Tập huấn cho cán bộ y tế tất cả các tuyến về dự phòng, chẩn đoán và xử 

trí phản vệ theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế. 

- Các bệnh viện tuyến tỉnh, Bệnh viên Đa khoa khu vực, Bệnh viện Đa 

khoa huyện, thị xã, thành phố, các bệnh viện Trung ương đóng tại địa phương, 

các bệnh viện ngoài công lập phối hợp chặt chẽ với các Trung tâm Y tế dự 

phòng tuyến tỉnh, huyện để tổ chức các điểm tiêm chủng tại bệnh viện; xây dựng 

phương án đảm bảo an toàn tiêm chủng; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, 

phương tiện, phác đồ xử trí phản vệ ..., bố trí các đội cấp cứu thường trực tại khu 

vực dễ tiếp cận điểm tiêm chủng để sẵn sàng xử trí kịp thời các trường hợp phản 

ứng nặng sau tiêm chủng trong quá trình tổ chức chiến dịch. 

- Cơ sở khám, chữa bệnh tiếp nhận trường hợp tai biến nặng sau tiêm 

chủng phải tiến hành cấp cứu, điều trị và báo cáo Sở Y tế chậm nhất trong thời 

hạn 24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận người bị tai biến. 

- Chủ động xây dựng phương án và bố trí nhân lực, thuốc, phương tiện, 

trang thiết bị, cơ số giường bệnh...vv để sẵn sàng tiếp nhận và xử trí an toàn, có 

hiệu quả các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng. 

2.2. Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tổng hợp chung chi phí các nội dung đã thực 

hiện trong Kế hoạch này, Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 20/4/2021 về triển 

khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 

I năm 2021; báo cáo và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. 

2.3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thành và Truyền hình 

tỉnh, Báo Thanh Hóa 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh, hệ 

thống truyền thông cơ sở thực hiện tuyên truyền, phổ biến việc triển khai Kế 

hoạch tiêm vắc-xin COVID-19 đợt II năm 2021 cho các đối tượng ưu tiên trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

- Tăng thời lượng phát sóng, tin bài tuyên truyền về chiến dịch; trong đó 

tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, lợi ích, tính an toàn, đối tượng 

thuộc diện tiêm miễn phí, thời gian, địa điểm triển khai chiến dịch sâu rộng đến 

đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 

- Phối hợp với Sở Y tế tổ chức tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực 

hiện kế hoạch tiêm vắc-xin COVID-19 đợt II năm 2021trên địa bàn tỉnh. 

2.4. Công an tỉnh 

Chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Ban Chỉ đạo các cấp để xây 

dựng kế hoạch và có phương án đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm tiêm chủng 

vắc-xin phòng COVID-19. 
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2.5. UBND huyện, thị xã, thành phố  

- Thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện, đồng thời xây dựng Kế hoạch triển 

khai chiến dịch tiêm vắc-xin COVID-19 đợt II năm 2021 tại mỗi địa phương. 

- Chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện, thị 

xã, thành phố bố trí đủ kinh phí đảm bảo cho công tác triển khai chiến dịch. 

- Huy động các ban, ngành, đoàn thể tham gia công tác tuyên truyền, vận 

động và tham gia chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19. 

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn, các đơn vị Y tế trên địa bàn tổ chức 

thực hiện chiến dịch theo kế hoạch. 

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát trước, trong và sau chiến dịch. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế. 

2.6. Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh    

- Phối hợp với ngành Y tế và các sở, ngành có liên quan trong chỉ đạo tổ 

chức, kiểm tra giám sát việc triển khai chiến dịch. 

- Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội 

viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, lợi ích, mục tiêu của việc tiêm vắc-xin 

phòng bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các 

đơn vị có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch; báo cáo kết quả thực hiện 

về Ban Chỉ đạo tỉnh qua Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ 

Y tế, Chính phủ theo quy định./. 

 
Nơi nhận:  KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 
Đầu Thanh Tùng 

- Bộ Y tế (để báo cáo); 

- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để báo cáo); 

- UBMTTQ tỉnh và các tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh    

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh (để thực hiện); 

- Các thành viên BCĐPCD Covid-19 tỉnh (để thực hiện); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để thực hiện); 

- Báo Thanh Hóa; Đài PTTH tỉnh; 

- Lưu: VT, VXsln. 
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PHỤ LỤC 1 
KẾ HOẠCH CẤP VẮC XIN, VẬT TƯ, TÀI LIỆU CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 ĐỢT II NĂM 2021 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày    tháng     năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

STT Đơn vị  
Đối 

tượng  

Đã 

tiêm 

mũi 1 

Chưa 

tiêm 

mũi 1 

Dự 

kiến 

đối 

tượng 

tiêm 

mũi 1, 

vòng 

1 đợt 

II 

Vòng 1 đợt II Dự 

kiến 

đối 

tượng 

tiêm 

mũi 1, 

vòng 

2 đợt 

II 

Dự kiến vòng 2 đợt II 

Poster 

(tờ) 
Ghi 

chú 

Số liều 

vắc 

xin 

(10 

liều/lọ) 

BKT 

0,5ml 
HAT 

Số liều 

vắc 

xin 

(10 

liều/lọ) 

BKT 

0,5ml 
HAT 

I Bộ đội Biên phòng tỉnh 

Theo 

KH 

của 

BĐBP 

tỉnh 

1392 

(trong 

báo 

cáo 

của 

dân sự 

tiêm) 

- 1.690 1.410 1.410 14 0 0 0 0 0   

II Công an tỉnh 

Theo 

KH 

của 

CA 

tỉnh 

1.080 - 

Theo 

KH 

của 

CA 

tỉnh 

1.000 1.000 10 0 0 0 0 5   

III Hệ thống dân sự 72.660 25.322 47.338 20.452 17.300 17.300 195 11.696 10.000 10.000 99 775 0 

1 

Ban chỉ đạo tuyến tỉnh; Sở Y tế; các 

đơn vị Y tế công lập tuyến tỉnh; Một số 

đơn vị tuyến tỉnh, Bệnh viện Trung 

ương đóng tại địa phương, Đối tượng do 

BCĐ tỉnh chỉ đạo 
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1.1 

Thành viên BCĐ tỉnh, Sở Y tế, Chi cục 

ATTP, Chi cục Dân số, CDC Thanh 

Hóa, Ban BVSK, BCH Bộ đội Biên 

phòng, đối tượng khác do BCĐ tỉnh chỉ 

đạo 

785 535 250 250 250 250 3 0 0 0 0 5   

1.2 Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa 690 404 286 286 240 240 3 0 0 0 0 5   

1.3 Bệnh viện Đa khoa Tỉnh 1.213 534 679 679 550 550 6 0 0 0 0 5   

1.4 Bệnh viện Nhi Thanh Hóa 903 402 501 501 590 590 6 0 0 0 0 5   

1.5 Bệnh viện Phổi Thanh Hóa 297 177 120 120 100 100 1 0 0 0 0 5   

1.6 Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 115 TH 7 0 7 7 10 10 0 0 0 0 0 0   

1.7 Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa 78 0 78 78 70 70 1 0 0 0 0 0   

1.8 Sở Giao thông vận tải (tại 7 chốt KD) 30 0 30 30 30 30 1 0 0 0 0 0   

1.9 

Đài phát thanh và Truyền hình Thanh 

Hóa; Trung tâm truyền hình Việt Nam 

khu vực Miền trung - Tây nguyên (03 

người) 

297 0 297 130 120 120 2 0 0 0 0 0   

1.10 Sở Ngoại vụ Thanh Hóa 21 0 21 21 20 20 1 0 0 0 0 0   

1.11 Đại diện Cảng vụ HK MB tại Thọ Xuân  351 0 351 120 100 100 1 0 0 0 0 0   

1.12 Bệnh viện 71 Trung ương 476 64 412 240 200 200 2 0 0 0 0 3   

1.13 Bệnh viện điều dưỡng, PHCN TƯ 189 39 150 120 100 100 1 0 0 0 0 3   

1.14 
Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh 

Hóa 
107 58 49 49 40 40 1 0 0 0 0 0   

1.15 Kiểm toán Nhà nước KV XI 66 0 66 66 60 60 1 0 0 0 0 0   

1.16 

Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa (Ban 

Giám đốc; Phòng TT, Kiểm tra; Phòng 

Kiểm soát chi) 

78 0 78 36 30 30 1 0 0 0 0 0   

1.17 Viettel Thanh Hóa 34   34 34 30 30 1 0 0 0 0 0   
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1.18 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa 117 0 117 36 30 30 0 0 0 0 0 0   

1.19 
Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á 

Thanh Hóa 
45 0 45 45 40 40 0 0 0 0 0 0   

1.20 Công ty Điện lực Thanh Hóa 40 0 40 48 40 40 0 0 0 0 0 0   

1.21 Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 40 0 40 48 40 40 0 0 0 0 0 0   

1.22 Công ty TNHH Giầy ALERON VN 100 0 100 100 100 100 1 0 0 0 0 0   

1.23 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa 47 0 47 24 20 20 0 0 0 0 0 0   

1.24 Cục Thống kê Thanh Hóa 40 0 40 40 40 40 0 0 0 0 0 0   

1.25 Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa 175 0 175 60 50 50 1 0 0 0 0 0   

2 Huyện Triệu Sơn 3.073 992 2.081 620 520 520 6 432 360 360 4 40   

3 Huyện Như Thanh  1.945 542 1.403 390 330 330 4 276 230 230 2 20   

4 Huyện Hoằng Hóa 2.737 1.300 1.437 750 630 630 7 720 640 640 7 45   

5 Huyện Đông Sơn 1.314 583 731 405 340 340 4 288 240 240 2 20   

6 Huyện Thạch Thành  2.070 960 1.110 720 600 600 6 480 400 400 4 30   

7 Huyện Ngọc Lặc 4.019 971 3.048 1.080 900 900 9 720 600 600 6 30   

8 Huyện Thường Xuân  1.553 568 985 380 320 320 4 288 240 240 3 22   

9 Huyện Thọ Xuân  2.841 1.188 1.653 800 670 670 7 516 430 430 4 35   

10 TP Sầm Sơn 1.629 959 670 1.440 1.200 1.200 12 960 800 800 8 17   

11 Huyện Vĩnh Lộc 1.397 431 966 348 290 290 3 240 200 200 2 20   

12 Huyện Lang Chánh  1.018 440 578 300 250 250 3 216 180 180 2 16   

13 Huyện Thiệu Hóa 2.405 682 1.723 516 430 430 6 300 260 260 4 31   

14 Huyện Hà Trung  2.249 959 1.290 576 480 480 5 396 330 330 3 25   

15 Huyện Quảng Xương 2.786 998 1.788 740 620 620 7 540 450 450 5 35   

16 Huyện Yên Định 2.910 678 2.232 705 590 590 7 480 410 410 5 30   

17 Huyện Mường Lát  1.093 617 476 300 250 250 3 204 170 170 2 14   
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18 Huyện Cẩm Thủy  1.756 595 1.161 420 350 350 4 300 250 250 3 23   

19 Huyện Hậu Lộc  1.741 812 929 420 350 350 4 360 300 300 3 29   

20 Huyện Quan Hóa 1.005 380 625 250 210 210 3 240 200 200 2 21   

21 TX Nghi Sơn 3.699 1.604 2.095 1.080 900 900 9 700 630 630 6 40   

22 Huyện Nống Cống 5.262 921 4.341 525 440 440 6 400 360 360 4 35   

23 Huyện Bá Thước  1.854 808 1.046 420 350 350 4 300 250 250 3 27   

24 Huyện Quan Sơn  626 486 140 250 210 210 3 240 200 200 2 18   

25 Huyện Như Xuân  1.227 387 840 320 270 270 3 240 200 200 2 22   

26 TX Bỉm Sơn 1.121 336 785 300 250 250 3 240 200 200 2 13   

27 Huyện Nga Sơn 2.727 930 1.797 670 470 470 5 480 400 400 4 30   

28 TP Thanh Hóa 6.207 1.301 4.906 1.060 890 890 12 520 450 450 5 56   

29 
Các Bệnh viện công lập tuyến tỉnh do 

TTYT TP Thanh Hóa thực hiện tiêm 
                          

29.1 Bệnh viện Da liễu 122 60 62 62 60 60 1 0 0 0 0 0   

29.2 Bệnh viện Mắt 175 76 99 84 70 70 1 0 0 0 0 0   

29.3 Bệnh viện Nội tiết 204 83 121 120 110 110 2 0 0 0 0 0   

29.4 Trung tâm Kiểm nghiệm 34 29 5 5 10 10 1 0 0 0 0 0   

29.5 Giám định Y khoa 11 10 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0   

29.6 Trung tâm Pháp y 11 10 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0   

29.7 Bệnh viện Ung bướu 397 106 291 290 250 250 3 0 0 0 0 0   

29.8 Bệnh viện Y dược cổ truyền 220 117 103 103 90 90 1 0 0 0 0 0   

29.9 Bệnh viện Tâm Thần 235 124 111 108 90 90 1 0 0 0 0 0   

30 Các Bệnh viện tư nhân                            

30.1 BV Đa khoa Hợp Lực 700 239 461 120 100 100 0 150 150 150 0 0   
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30.2 BVĐK Thanh Hà 210 24 186 48 40 40 0 80 80 80 0 0   

30.3 BVĐK Phúc Thịnh 310 64 246 72 60 60 0 80 80 80 0 0   

30.4 BV Mắt Bắc Trung Nam 53 27 26 24 20 20 0 0 0 0 0 0   

30.5 BV Tâm An 70 43 27 24 20 20 0 0 0 0 0 0   

30.6 BV Mắt Lam Kinh 29 12 17 17 20 20 0 0 0 0 0 0   

30.7 BV Mắt Thanh Tâm 40 0 40 24 20 20 0 20 20 20 0 0   

30.8 BV Mắt Thanh An 39 0 39 24 20 20 0 20 20 20 0 0   

30.9 Mắt Bình Tâm 30 0 30 12 10 10 0 20 20 20 0 0   

30.10 BV Tâm Đức Cầu Quan 221 88 133 72 60 60 0 40 40 40 0 0   

30.11 BVĐK Quốc tế Hợp Lực 366 256 110 84 70 70 0 40 40 40 0 0   

30.12 BVĐK Trí Đức Thành 254 165 89 48 40 40 0 40 40 40 0 0   

30.13 BVĐK Đại An 283 92 191 84 70 70 0 90 90 90 0 0   

30.14 BVĐK Hàm Rồng 156 56 100 72 60 60 0 40 40 40 0 0   

Tổng  72.660 26.402 47.338 22.142 19.710 19.710 219 11.696 10.000 10.000 99 775 0 
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PHỤ LỤC 2 

DỰ TOÁN KINH PHÍ TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN PHÒNG BỆNH COVID-19 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày       tháng      năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

STT Nội dung chi Diễn giải 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Đơn giá 

 dự kiến 

(đồng) 

Thành tiền 

I 

Hội nghị triển khai, tập huấn 

tiêm chủng vắc xin COVID-19 

(tuyến tỉnh) 

04 người/huyện x 27 huyện +10  người/UBND, 

SYT + 20 người CDC + 12 người các BV tuyến tỉnh 

+ 01 người/cơ sở YTTN x 30 cơ sở + 5 người ngành 

khác 

      44.740.000 

  Giảng viên 1.000.000 đồng/buổi x 2 buổi/lớp buổi 2 1.000.000 2.000.000 

  Giải khát 
(185 đại biểu + 3 giảng viên) x 40.000 

đồng/người/ngày 
người 188 40.000 7.520.000 

  Phô tô tài liệu, văn phòng phẩm 185 đại biểu x 50.000 đồng/người người 185 50.000 9.250.000 

  Ma két 01 cái/lớp cái 1 600.000 600.000 

  Thuê hội trường 01 hội trường/hội nghị  ngày 1 3.000.000 3.000.000 

  Cộng 1 hội nghị/1 đợt         22.370.000 

  Tổng 2 đợt         44.740.000 

II Chi trả tiền công tiêm chủng          443.070.000 

1 
Đợt I năm 2021 (25.322 đối tượng 

tiêm mũi 1) 
25.322 đối tượng tiêm mũi 1 x 2.000 đồng/mũi mũi 25.322 7.500 189.915.000 
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STT Nội dung chi Diễn giải 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Đơn giá 

 dự kiến 

(đồng) 

Thành tiền 

2 Đợt II năm 2021          253.155.000 

- 
Vòng 1 đợt II (dự kiến 22.059 đối 

tượng tiêm) 
22.058 đối tượng tiêm mũi 1 x 7.500 đồng/mũi mũi 22.058 7.500 165.435.000 

- 
Vòng 2 đợt II (dự kiến 11.696 đối 

tượng tiêm) 
11.696 đối tượng tiêm mũi 1 x 7.500 đồng/mũi mũi 11.696 7.500 87.720.000 

III 
Giám sát hỗ trợ chiến dịch tiêm  

vắc xin phòng COVID 19  
        203.020.000 

1 Tuyến tỉnh (2 đợt)         149.020.000 

1.1 Đối với huyện từ 90 km trở lên         71.200.000 

  Công giám sát hỗ trợ  
4 người x 3 ngày/huyện x 40.000 đồng/người/ngày 

x 6 huyện x 2 đợt 
ngày 144 40.000 5.760.000 

  Phụ cấp công tác phí 
4 người x 3 ngày/huyện x 200.000 đồng/người/ngày 

x 6 huyện x 2 đợt 
ngày 144 200.000 28.800.000 

  Tiền ngủ 
4 người x 2 đêm/huyện x 200.000 đồng/người/đêm 

x 6 huyện x 2 đợt 
đêm 96 200.000 19.200.000 

  Xăng xe/Khoán phương tiện đi lại 11.600.000 đồng/đợt x 2 đợt       23.200.000 

1.2 
Đối với huyện từ 40 km đến 90 

km 
        56.500.000 

  Công giám sát hỗ trợ  
4 người x 3 ngày/huyện x 40.000 đồng/người/ngày 

x 10 huyện x 2 đợt 
ngày 240 40.000 9.600.000 

  Phụ cấp công tác phí 
4 người x 2 ngày/huyện x 200.000 đồng/người/ngày 

x 10 huyện x 2 đợt 
ngày 160 200.000 32.000.000 
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STT Nội dung chi Diễn giải 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Đơn giá 

 dự kiến 

(đồng) 

Thành tiền 

  Tiền ngủ 
4 người x 1 đêm/huyện x 200.000 đồng/người/đêm 

x 10 huyện x 2 đợt 
đêm 80 200.000 16.000.000 

  Xăng xe/Khoán phương tiện đi lại 8.500.000 đồng/đợt x 2 đợt       8.500.000 

1.3 
Đối với huyện từ 15 km đến 40 

km  
        19.400.000 

  Công giám sát hỗ trợ  
4 người x 3 ngày/huyện x 40.000 đồng/người/ngày 

x 9 huyện x 2 đợt 
ngày 216 40.000 8.640.000 

  Phụ cấp công tác phí 
4 người x 1 ngày/huyện x 150.000 đồng/người/ngày 

x 9 huyện x 2 đợt 
ngày 72 150.000 10.800.000 

  Xăng xe/Khoán phương tiện đi lại 4.300.000 đồng/đợt x 2 đợt    8.600.000  

1.3 Đối với huyện dưới 15 km         1.920.000 

  Công giám sát hỗ trợ  
4 người x 3 ngày/huyện x 40.000 đồng/người/ngày 

x 2 huyện x 2 đợt 
ngày 48 40.000 1.920.000 

2 Tuyến huyện (2 đợt)         
   

54.000.000  

  Công giám sát hỗ trợ  
5 người x 5 ngày/huyện x 27 huyện x 40.000 

đồng/người/ngày x 2 đợt 
ngày 1.350 40.000 

   

54.000.000  

Tổng cộng I+II+III         690.830.000 

Số tiền bằng chữ: Sáu trăm chín mươi triệu tám trăm ba mười ngàn đồng chẵn./. 
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PHỤ LỤC 3 
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 ĐỢT II NĂM 2021 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày       tháng       năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

STT Đơn vị Địa điểm tổ chức tiêm chủng 
Đơn vị thực hiện tiêm 

chủng 
Ghi chú 

1 
Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 của tỉnh 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

  

2 Sở y tế Thanh Hóa   

3 Bệnh viện Đa khoa Tỉnh   

4 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật   

5 Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh   

6 Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 115 TH   

7 Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa   

8 Sở Giao thông vận tải (tại 7 chốt kiểm dịch)   

9 Sở Ngoại vụ Thanh Hóa   

10 Kiểm toán Nhà nước khu vực XI   

11 

Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa (Ban Giám 

đốc; Phòng TT, Kiểm tra; Phòng Kiểm soát 

chi) 

  

12 Viettel Thanh Hóa   

13 Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa   

14 
Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á 

Thanh Hóa 
  

15 Công ty Điện lực Thanh Hóa   
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STT Đơn vị Địa điểm tổ chức tiêm chủng 
Đơn vị thực hiện tiêm 

chủng 
Ghi chú 

16 

Đài phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa; 

Trung tâm truyền hình Việt Nam khu vực 

Miền trung - Tây nguyên (03 người) 

  

17 Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa   

18 Cục Thống kê Thanh Hóa   

19 Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa   

20 Bệnh viện Phổi Thanh Hóa Bệnh viện Phổi Thanh Hóa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật   

21 Bệnh viện Nhi Thanh Hóa Bệnh viện Nhi Thanh Hóa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật   

22 Bệnh viên Phụ sản Thanh Hóa Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa Bệnh viện Phụ sản TH Nhận vắc xin tại CDC 

23 Bệnh viện Da liễu Bệnh viện Da liễu TTYT Thành phố Thanh Hóa 

Trung tâm Y tế Thành 

phố Thanh Hóa nhận vắc 

xin tại CDC 

24 Bệnh viện Mắt Bệnh viện Mắt TTYT Thành phố Thanh Hóa 

25 Bệnh viện Nội tiết Bệnh viện Nội tiết TTYT Thành phố Thanh Hóa 

26 Trung tâm Kiểm nghiệm Bệnh viện Nội tiết TTYT Thành phố Thanh Hóa 

27 Giám định Y khoa Bệnh viện Nội tiết TTYT Thành phố Thanh Hóa 

28 Trung tâm Pháp y Bệnh viện Nội tiết TTYT Thành phố Thanh Hóa 

29 Bệnh viện Ung bướu Bệnh viện Ung bướu TTYT Thành phố Thanh Hóa 

30 Bệnh viện Y dược cổ truyền Bệnh viện Y dược cổ truyền TTYT Thành phố Thanh Hóa 

31 Bệnh viện Tâm Thần Bệnh viện Tâm Thần TTYT Thành phố Thanh Hóa 

32 Công ty TNHH Giầy ALERON VN Bệnh viên Đa khoa TP Thanh Hóa TTYT Thành phố Thanh Hóa 

33 BV Đa khoa Hợp Lực 

Trung tâm Y tế TP Thanh Hóa xây 

dựng kế hoạch 

Trung tâm Y tế TP Thanh 

Hóa xây dựng kế hoạch 

34 BVĐK Thanh Hà 

35 BVĐK Phúc Thịnh 

36 BV Mắt Bắc Trung Nam 
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STT Đơn vị Địa điểm tổ chức tiêm chủng 
Đơn vị thực hiện tiêm 

chủng 
Ghi chú 

37 BV Tâm An 

38 BV Mắt Lam Kinh 

39 BV Mắt Thanh Tâm 

40 BV Mắt Thanh An 

41 Mắt Bình Tâm 

42 BV Tâm Đức Cầu Quan BV Tâm Đức Cầu Quan Trung tâm Y tế Nông Cống Nhận vắc xin tại CDC 

43 BVĐK Quốc tế Hợp Lực BVĐK Quốc tế Hợp Lực BVĐK Quốc tế Hợp Lực 
TT YT Thị Xã Nghi Sơn 

Nhận vắc xin tại CDC 

44 BVĐK Trí Đức Thành BVĐK Trí Đức Thành Trung tâm Y tế Yên Định Nhận vắc xin tại CDC 

45 BVĐK Đại An BVĐK Đại An Trung tâm Y tế Thiệu Hóa Nhận vắc xin tại CDC 

46 BVĐK Hàm Rồng BVĐK Hàm Rồng Trung tâm Y tế Hàm Rồng Nhận vắc xin tại CDC 

47 Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực Trung tâm Y tế TX Nghi Sơn Nhận vắc xin tại CDC 

48 Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh Hóa 
Bệnh viện Phục hồi chức năng Thanh 

Hóa 
TTYT Thành phố Sầm Sơn 

TTYT TP Sầm Sơn nhận 

vắc xin tại CDC 49 Bệnh viện Phục hồi chức năng Trung ương Bệnh viện Phục hồi chức năng TƯ 

50 Bệnh viện 71 Trung ương Bệnh viện 71 Trung ương 

51 Đại diện Cảng vụ HK MB tại Thọ Xuân  Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân Trung tâm Y tế Thọ Xuân 

Trung tâm Y tế Thọ 

Xuân nhận vắc xin tại 

CDC TH 

52 Các đơn vị Y tế khác 
Theo chỉ đạo của BCD cấp huyện, thị 

xã, thành phố 

Theo chỉ đạo của BCD cấp 

huyện, thị xã, thành phố 
  

          

Ghi chú: Các đơn vị Y tế khác liên hệ và phối hợp với Trung tâm Y tế tại huyện, thị xã, thành phố để xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 theo chỉ đạo của BCĐ cấp huyện, thị xã, thành phố. 
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PHỤ LỤC 4 
DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG TIÊM VẮC XIN COVID-19 

(Lưu ý: lập bằng file Excel) 

 Tỉnh: Thanh Hóa    Huyện: ............................................... 

Xã:................................................................ Điểm tiêm chủng:................................. 

TT Họ và tên * 
Ngày tháng 

năm sinh 
Tuổi Giới  

Mã 

nhóm 

đối 

tượng 

ưu tiên 

(đánh 

số từ 1-

10) 

Đơn vị 

công 

tác 

Số 

điện 

thoại * 

Số 

CM

T/C

CCD 

* 

Số 

thẻ 

bảo 

hiểm 

y tế 

* 

Địa chỉ nơi ở hiện tại * 

Ngày tiêm 

mũi 1 

ngày tiêm 

mũi 2 

Ghi 

chú  Số 

nhà 

Xã/ 

phường 

Quận/ 

huyện 

Tỉnh/ 

TP 

1   ..../..../.........                       ..../..../20... ..../..../20...   

2   ..../..../.........                       ..../..../20... ..../..../20...   

3   ..../..../.........                       ..../..../20... ..../..../20...   

4   ..../..../.........                       ..../..../20... ..../..../20...   

5   ..../..../.........                       ..../..../20... ..../..../20...   

6   ..../..../.........                       ..../..../20... ..../..../20...   

7   ..../..../.........                       ..../..../20... ..../..../20...   

8   ..../..../.........                       ..../..../20... ..../..../20...   

9   ..../..../.........                       ..../..../20... ..../..../20...   

10   ..../..../.........                       ..../..../20... ..../..../20...   

11  ..../..../.........            ..../..../20... ..../..../20...  

12  ..../..../.........            ..../..../20... ..../..../20...  

13  ..../..../.........            ..../..../20... ..../..../20...  

14  ..../..../.........            ..../..../20... ..../..../20...  

15  ..../..../.........            ..../..../20... ..../..../20...  

16  ..../..../.........            ..../..../20... ..../..../20...  

17  ..../..../.........            ..../..../20... ..../..../20...  
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TT Họ và tên * 
Ngày tháng 

năm sinh 
Tuổi Giới  

Mã 

nhóm 

đối 

tượng 

ưu tiên 

(đánh 

số từ 1-

10) 

Đơn vị 

công 

tác 

Số 

điện 

thoại * 

Số 

CM

T/C

CCD 

* 

Số 

thẻ 

bảo 

hiểm 

y tế 

* 

Địa chỉ nơi ở hiện tại * 

Ngày tiêm 

mũi 1 

ngày tiêm 

mũi 2 

Ghi 

chú  Số 
nhà 

Xã/ 
phường 

Quận/ 
huyện 

Tỉnh/ 
TP 

18  ..../..../.........            ..../..../20... ..../..../20...  

…. 

 

..../..../......... 

           

..../..../20... ..../..../20... 

 

 
*:BẮT BUỘC PHẢI ĐIỀN  

             

 

Mã nhóm đối tượng ưu tiên: (1) Lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch; (2) Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam được cử đi nước ngoài; hải 

quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh; (3) Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện nước...;(4) Giáo 

viên, người làm việc tại cơ sở giáo dục, đào tạo; người làm việc tại cơ quan, đơn vị hành chính thường xuyên tiếp xúc với nhiều người; (5) Người mắc 

các bệnh mãn tính, người trên 65 tuổi ; (6) Người sinh sống tại các vùng dịch; (7) Nguời nghèo, các đối tượng chính sách xã hội ; (8) Người được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài; (9) Các đối tượng khác do Bộ Y tế quyết định căn cứ yêu cầu phòng 

chống dịch; (10) Nhóm khác, ghi rõ...........  

 

 

 

                 

  

Người lập danh sách  

   

........................, ngày      tháng      năm 202.... 

 

         

Đơn vị thực hiện tiêm chủng  

 

         

( Ký tên, đóng dấu) 
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