
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH 

BỆNH COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:            /BCĐ-PCD        Hải Dương, ngày         tháng 9  năm 2021
V/v triển khai tiêm vắc xin phòng 
COVID-19 Vero cell (Sinopharm) 

được Bộ Y tế cấp đợt 36

Kính gửi: BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện/Tx/Tp.

Căn cứ Nghị quyết số 21/2021/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về 
việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc 
Phê duyệt Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 
2021-2022;

Căn cứ Quyết định số 1053/QĐ-VSDTTƯ ngày 09/9/2021 của Viện Vệ 
sinh Dịch tễ Trung ương về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 36;

Căn cứ Quyết định số 2673/QĐ-BCĐ ngày 13/9/2021 của Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-
19 Vero cell (Sinopharm) được Bộ Y tế cấp đợt 36;

Thực hiện Kế hoạch số 2658/KH-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh 
về việc triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Hải Dương 
năm 2021-2022;

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu BCĐ 
phòng, chống COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố triển khai hoạt động tiêm 
vắc xin phòng COVID-19 Vero cell (Sinopharm) được Bộ Y tế cấp, cụ thể như 
sau:

1. Công tác chỉ đạo
Căn cứ Công văn chỉ đạo của BCĐ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và 

số lượng vắc xin phòng COVID-19 Vero cell (Sinopharm) được cấp, BCĐ 
phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương lập danh 
sách đối tượng và tổ chức triển khai tiêm hết số vắc xin được cấp đảm bảo an 
toàn, đúng thời gian và đúng đối tượng.

2. Chỉ định, đối tượng, thời gian, hình thức, địa điểm
2.1. Chỉ định tiêm
Tiêm cho những người từ 18 tuổi trở lên, có chỉ định tiêm theo khuyến 

cáo của nhà sản xuất.
- Tiêm mũi 1, cho những người chưa từng tiêm bất cứ loại vắc xin phòng 

COVID-19 nào.
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- Tiêm mũi 2: cho những người đã được tiêm mũi 1 vắc xin Vero cell 

cách đây ít nhất là 21 ngày (không bị phản ứng nặng sau tiêm chủng lần trước). 
2.2. Đối tượng tiêm
- Nhóm ưu tiên số 1: Lái xe, phụ xe tải, xe khách; lái xe taxi, xe dịch vụ; 

Shipper (tổ chức tiêm 100% theo số lượng đã đăng ký).
- Nhóm ưu tiên số 2: Công nhân, người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong các khu công nghiệp (Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh điều 
phối, tổ chức tiêm 100% theo số lượng đã đăng ký).

- Nhóm ưu tiên số 3: Công nhân, người lao động đang làm việc tại các 
doanh nghiệp trong cụm công nghiệp và ngoài khu công nghiệp; ...); cơ sở kinh 
doanh dịch vụ thiết yếu như ngân hàng, bưu chính viễn thông, tín dụng (tổ chức 
tiêm 33% theo số lượng đã đăng ký).

- Nhóm ưu tiên số 4: Người dân trên địa bàn đăng ký tiêm chủng vắc xin 
(tổ chức tiêm 30% theo số lượng đã đăng ký).

Lưu ý: Những trường hợp KHÔNG tiêm vắc xin Vero Cell, gồm:
- Người có chống chỉ định tiêm vắc xin Vero Cell theo khuyến cáo của nhà 

sản xuất.
- Người có phản ứng nặng ở lần tiêm mũi 1 vắc xin Vero Cell.
- Những trường hợp đã tiêm mũi 1 các loại vắc xin khác.
2.3. Thời gian thực hiện
Bắt đầu tiêm từ ngày 14/9/2021 (dự kiến kết thúc ngày 20/9/2021).
2.4. Hình thức tiêm chủng 
Tiêm chủng chiến dịch, đồng loạt tại các địa phương trong tỉnh.
2.5. Địa điểm
- Tiêm chủng cố định tại Trung tâm Y tế và Trạm Y tế xã, phường, thị 

trấn, 
- Tiêm chủng lưu động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. 
Tất cả các địa điểm tổ chức tiêm chủng do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh, Trung tâm Y tế huyện, thành phố, thị xã bố trí. Đảm bảo đúng qui định của 
Bộ Y tế, thuận tiện, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đảm bảo 
công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

3. Tổ chức thực hiện
3.1. BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố
- Lập danh sách và tổ chức thực hiện tiêm hết số vắc xin được cấp đúng 

tiến độ, đúng đối tượng và đảm bảo an toàn tiêm chủng. 
- Triển khai chiến dịch tuyên truyền phát động toàn thể người dân từ 18 

tuổi trở lên có điện thoại thông minh trên địa bàn cài đặt và sử dụng ứng dụng 
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phần mềm “Smart Hải Dương” và cập nhật thông tin vào “Sổ sức khỏe điện tử” 
trong phần mềm “Smart Hải Dương”.

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế:
+ Bố trí các điểm tiêm chủng (cố định, lưu động) phù hợp với tình hình 

thực tế và đảm bảo chuyên môn, an toàn, hiệu quả.
+ Tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng theo Quyết định số 4355/QĐ-

BYT ngày 10/9/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm 
chủng vắc xin phòng COVID-19.

+ Thực hiện nhập liệu thông tin các đối tượng đã tiêm chủng vắc xin 
phòng COVID-19 trên phần mềm Hồ sơ sức khỏe song hành với tiến độ tiêm 
chủng vắc xin.

3.2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
- Chỉ đạo, giám sát các đơn vị trên địa bàn tổ chức thực hiện tiêm hết số 

vắc xin phòng COVD-19 Vero cell (Sinopharm) được Bộ Y tế phân bổ đảm bảo 
đúng tiến độ và an toàn tiêm chủng.

- Tổ chức tiêm chủng tại cơ sở tiêm chủng của Trung tâm và chỉ đạo 
Trung tâm tiêm chủng dịch vụ Đức Minh cơ sở 2 (thành phố Hải Dương), Phòng 
tiêm chủng Hoa Lê (Kinh Môn) và các cơ sở tiêm chủng dịch vụ khác theo sự 
chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đảm bảo an 
toàn, đúng đối tượng, đúng tiến độ.

- Phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chủ đầu tư hạ tầng 
Khu công nghiệp xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm chủng lưu động tại các 
doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đảm bảo an toàn, đúng đối tượng, đúng 
tiến độ.

- Tiếp nhận, bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng thực hiện theo đúng các 
quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và 
Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 01/01/2018 của Bộ Y tế. 

- Sử dụng trang thiết bị, vật tư trong TCMR thường xuyên để tiếp nhận, 
bảo quản, vận chuyển vắc xin COVID-19. Việc vận chuyển vắc xin phải được 
thực hiện bởi cán bộ được đào tạo hướng dẫn bảo quản vắc xin. Trong quá trình 
vận chuyển bảo quản vắc xin phải có thiết bị theo dõi nhiệt độ. Vắc xin được 
vận chuyển đến điểm tiêm chủng như sau:

+ Trung tâm Y tế nhận vắc xin, vật tư tiêm chủng tại Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật tỉnh từ 13 giờ 30 chiều ngày 12/9/2021.

+ Chỉ đạo Trung tâm Y tế xuất vắc xin, vật tư tiêm chủng cho điểm tiêm 
chủng vào buổi sáng các ngày tiêm chủng và nhận vắc xin không sử dụng hết 
vào cuối ngày (việc giao nhận và tiêm vắc xin thực hiện trong ngày). 

3.3. Các cơ sở tiêm chủng 
- Các cơ sở tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 phải thực hiện đúng, đủ 

các quy định về công tác tổ chức tiêm chủng, công tác khám sàng lọc trước tiêm và 
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đảm bảo an toàn tiêm chủng được quy định trong các văn bản hướng dẫn hiện 
hành của Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh và trong Kế hoạch số 
2240/KH-SYT ngày 23/7/2021 của Sở Y tế về triển khai chiến dịch tiêm chủng 
vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Hải Dương năm 2021-2022.

-  Chú ý vận dụng một số quy định mới trong Công văn số 6202/BYT-DP 
ngày 02/8/2021 về việc tăng tốc độ và diện bao phủ tiêm vắc xin phòng COVD-19 
phù hợp với điều kiện thực tế.

- Yêu cầu các đối tượng được tiêm chủng cài đặt phần mềm “Smart Hải 
Dương” và cặp nhật thông tin vào “Sổ sức khỏe điện tử” trong phần mềm 
“Smart Hải Dương” trước khi đến tiêm chủng.

- Thực hiện bảo quản, xử lý vỏ lọ vắc xin theo công văn số 2296/SYT-NVD 
ngày 29/7/2021 của Sở Y tế về việc quản lý, xử lý vắc xin COVID-19 hỏng/hết hạn 
và vỏ lọ vắc xin.

3.4. Thống kê, báo cáo
Tất cả các đối tượng tiêm chủng phải được nhập vào phần mềm hồ sơ sức 

khỏe để quản lý theo dõi. Đảm bảo đầy đủ các thông tin cá nhân, thời gian tiêm 
theo quy định. Phải hoàn thành việc cập nhập thông tin của những người đã tiêm 
lên phần mềm ngay sau khi tiêm.

Báo cáo tổng hợp kết quả tiêm chủng gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật trước 16 giờ 00 hàng ngày qua Emailnguyenhuongytcc@gmail.com (Chi tiết 
liên hệ với cử nhân Nguyễn Thị Hương, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh ĐT 
02203846408). Khi hoàn thành toàn đợt tiêm chủng các đơn vị gửi báo cáo tổng 
hợp về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật theo quy định.

4. Hoạt động kiểm tra, giám sát
- Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 các cấp tăng cường công tác kiểm 

tra, giám sát các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện trước và trong suốt thời 
gian tổ chức tiêm vắc xin.

- Chỉ đạo, giám sát các đơn vị trên địa bàn tổ chức thực hiện tiêm hết số 
vắc xin được Bộ Y tế cấp đảm bảo đúng tiến độ và an toàn tiêm chủng./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Thành viên BCĐ phòng chống dịch tỉnh ;
- MTTQ VN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan;
- UBND các huyện/Tx/Tp;
- Các đơn vị trực thuộc ngành Y tế;
- Các cơ sở tiêm chủng dịch vụ;
- Lưu: VT, NVY.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Phạm Mạnh Cường
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Phụ lục:

PHÂN BỔ VẮC XIN PHÒNG COVD-19 VERO CELL (SINOPHARM)
CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ

(Kèm theo Công văn số            /BCĐ-PCD ngày  13/9/2021 của Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh)

STT Địa phương Số lọ vắc xin được 
cấp  (lọ)

Số liều vắc xin 
được cấp (liều)

1 TP Chí Linh 2000 4000

2 Nam Sách 1500 3000

3 TX Kinh Môn 2500 5000

4 Tp Hải Dương 5500 11000

5 Kim Thành 1500 3000

6 Cẩm Giàng 2800 5600

7 Gia Lộc 1500 3000

8 Tứ Kỳ 2500 5000

9 Ninh Giang 2000 4000

10 Bình Giang 1500 3000

11 Thanh Miện 2500 5000

12 Thanh Hà 2250 4500

13 CDC 24750 49500

Tổng 52800 105600
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