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Số:          /KH-SYT Hải Dương, ngày        tháng 3  năm 2022

KẾ HOẠCH
Tiêm mũi 3 vắc xin phòng bệnh COVID-19 Vero Cell

cho công dân Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thực hiện Công văn số 471/VSDTTW-TCQG ngày 03/3/2022 của Viện 
Vệ sinh Dịch tễ Trung ương về việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng 
COVID-19 mũi 3 cho công dân Trung Quốc tại Việt Nam, Sở Y tế tỉnh Hải 
Dương xây dựng Kế hoạch tổ chức tiêm chủng, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích: 
Tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi tăng cường cho công dân 

Trung Quốc tại Việt Nam theo công hàm số 28/2022 ngày 07/02/2022 của Đại 
sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đảm bảo an toàn và đúng qui định.

2. Yêu cầu: 
- Chủ động, phối hợp với Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán Trung 

Quốc để triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi tăng cường cho công dân 
Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Tổ chức tại tiêm chủng tại các điểm tiêm chủng cố định, đảm bảo an 
toàn, đúng quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Việc triển khai tiêm chủng mũi 3 vắc xin phòng COVID-19 cho các 
công dân Trung Quốc tuân theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Văn bản 
10722/BYT-DP ngày 17/12/2021, Văn bản số 508/BYT-DP ngày 28/01/2022 và 
đề nghị của Đại sứ quán Trung Quốc.

- Sử dụng vắc xin Vero Cell được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cấp 
để tiêm mũi 3 cho công dân Trung Quốc đảm bảo khoảng cách giữa mũi 3 và 
mũi 2 tối thiểu là 6 tháng. 

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIÊM
1. Đối tượng được tiêm vắc xin phòng COVID-19
- Là công dân Trung Quốc hiện đang sống, học tập và làm việc trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương.
- Đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng bệnh COVID-19 Vero Cell, khoảng cách 

mũi thứ 2 đến thời điểm tiêm tối thiểu là 6 tháng (không bị phản ứng nặng sau 
tiêm chủng lần trước). Trường hợp công dân Trung Quốc chưa tiêm vắc xin 
hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi thì sẽ được tiêm đủ 2 mũi vắc xin Vero Cell theo 
hướng dẫn lịch tiêm chủng của Bộ Y tế.

2. Thời gian
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- Tổng hợp danh sách công dân Trung Quốc đăng ký tiêm chủng vắc xin 
Vero Cell xong trước ngày 25/3/2022.

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch tiêm 
chủng xong trước ngày 05/4/2022.

- Ngày tổ chức tiêm chủng: Dự kiến ngày 12/4/2022 (các địa phương chủ 
động bố trí ngày tiêm cho phù hợp với điều kiện thực tế, trong trường hợp có lý 
do khách quan công dân Trung Quốc không đến tiêm chủng đúng thời gian qui 
định thì các đơn vị chủ động hẹn tiêm vào thời gian khác phù hợp, hoàn thành 
tiêm trước ngày 30/4/2022).

3. Địa điểm thực hiện tổ chức tiêm chủng
Tại điểm tiêm chủng cố định của Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI
1. Lập danh sách đối tượng tiêm chủng
- Đại sứ quán Trung Quốc sẽ thông báo với công dân Trung Quốc liên hệ 

với đầu mối của Trung tâm Y tế tuyến huyện trên địa bàn (nơi công dân Trung 
Quốc làm việc hoặc lưu trú) để đăng ký tiêm chủng trước ngày 25/3/2022. 

- Căn cứ vào số lượng người đăng ký tiêm chủng, Trung tâm Y tế tuyến 
huyện xây dựng kế hoạch và dự trù vắc xin gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh trước ngày 31/3/2022 để tham mưu phân bổ vắc xin phù hợp.

2. Tiếp nhận, bảo quản, bàn giao vắc xin COVID-19
- Việc 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 phòng COVID-19. 

- Trung tâm Y tế tuyến huyện nhận vắc xin, vật tư tiêm chủng tại Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trước ngày 10/4/2022.

3. Tổ chức khám sàng lọc và tiêm chủng
- Thực hiện khám sàng lọc theo Quyết định số 5785/QĐ-BYT ngày 

21/12/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng 
vắc xin phòng COVID-19 dành cho người từ 18 tuổi trở lên và các quy định 
khác về công tác tiêm chủng.

- Tổ chức tiêm chủng thực hiện theo Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 
28/7/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng 
COVID-19.

- Tất cả những người được tiêm chủng phải cập nhật vào sổ theo dõi, phần 
mềm Hồ sơ sức khoẻ và cấp giấy chứng nhận đã tiêm chủng vắc xin COVID-19.

4. Đảm bảo an toàn tiêm chủng
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Thực hiện theo Kế hoạch số 2658/KH-UBND ngày 22/7/2021 của UBND 
tỉnh về việc triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

IV. KINH PHÍ
- Kinh phí Trung ương: Toàn bộ số kinh phí mua vắc xin, bơm kim tiêm, 

hộp an toàn.
- Ngân sách địa phương: Nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương hỗ trợ 

các hoạt động triển khai như: Mua bông, cồn; in bảng kiểm phân loại trước tiêm; 
công tiêm chủng…

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Y tế
1.1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
- Tham mưu cho Sở Y tế xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-

19 Vero Cell mũi 3 cho công dân Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
- Phối hợp với Đại sứ quán Trung Quốc thông báo công dân Trung Quốc 

đăng ký tiêm theo địa bàn nơi công dân Trung Quốc làm việc hoặc lưu trú.
- Căn cứ vào số lượng công dân Trung Quốc đăng ký với TTYT các 

huyện, thị xã, thành phố để đăng ký với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đúng 
với số lượng đề xuất vắc xin của các địa phương, tránh để lãng phí vắc xin nếu 
không sử dụng hết và để quá hạn.

- Phối hợp với Trung tâm Y tế tuyến huyện tổ chức tiêm vắc xin phòng 
COVID-19 Vero Cell mũi 3 cho công dân Trung Quốc trên địa bàn tỉnh.

- Cấp phát vắc xin, vật tư phục vụ công tác tiêm chủng theo Kế hoạch.
- Thực hiện giám sát hoạt động tổ chức thực hiện trong các ngày tiêm 

chủng.
- Tổ chức điều tra, giám sát các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm.
1.2. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố
- Cử cán bộ đầu mối và tổ chức tiếp nhận đăng ký đối tượng tiêm từ các tổ 

chức, cá nhân trên địa bàn (theo danh sách đính kèm).
- Căn cứ vào số lượng công dân Trung Quốc đăng ký, xây dựng kế hoạch  

tổ chức tiêm chủng an toàn hiệu quả.
- Lĩnh vắc xin, vật tư tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trước ngày 

tiêm chủng trước ngày 10/4/2022.
- Tổ chức buổi tiêm vắc xin COVID-19 theo Quyết định số 3588/QĐ-

BYT ngày 28/7/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin 
phòng COVID-19 và Quyết định số 5785/QĐ-BYT ngày 21/12/2021 của Bộ Y 
tế Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-
19 dành cho người từ 18 tuổi trở lên.

- Bố trí điểm tiêm chủng bảo đảm nguyên tắc một chiều theo thứ tự như 
sau: Khu vực chờ trước tiêm chủng - Bàn đón tiếp, hướng dẫn - Bàn khám sàng 
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lọc và tư vấn trước tiêm chủng - Bàn tiêm chủng - Bàn ghi chép, vào sổ tiêm 
chủng - Khu vực theo dõi và xử trí tai biến sau tiêm chủng. 

- Cử cán bộ thường trực cấp cứu 24/24 giờ trong các ngày tổ chức tiêm 
chủng. Sẵn sàng xử trí khi có trường hợp phản ứng chuyển từ tuyến cơ sở đến.

- Tổng hợp báo cáo và cập nhật phần mềm theo qui định.
2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu công nghiệp
- Chỉ đạo các doanh nghiệp có công dân Trung Quốc trong diện tiêm 

chủng chủ động liên hệ với Trung tâm Y tế tuyến huyện đăng ký tiêm vắc xin. 
- Yêu cầu các doanh nghiệp có công dân Trung Quốc được tiêm chủng cử 

phiên dịch tham gia trong suốt thời gian tổ chức tiêm chủng. Mỗi điểm tiêm 
chủng tối thiểu phải có 04 người phiên dịch (khu vực đón tiếp, khám sàng lọc, 
tiêm chủng và theo dõi sau tiêm).

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố
Chỉ đạo Công an cấp huyện hỗ trợ, phối hợp với TTYT huyện trong việc 

xác minh thông tin công dân Trung Quốc đăng ký tiêm chủng.
Chỉ đạo các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự cho các điểm 

tiêm chủng.
4. Các doanh nghiệp có công dân Trung Quốc tiêm chủng
- Phối hợp với Ban Quản lý các KCN, Sở Lao động Thương binh và xã 

hội, Phòng Lao động thương binh và Xã hội của các huyện, thị xã, thành phố 
đăng ký số lượng người tiêm, phiên dịch gửi về Trung tâm Y tế các huyện, thị 
xã, thành phố.

- Cử phiên dịch phối hợp thực hiện tiêm chủng.
- Yêu cầu Phòng Y tế công ty chịu trách nhiệm tư vấn, theo dõi, xử trí 

phản ứng sau tiêm chủng người thuộc công ty mình. Thông báo cho các cơ sở y 
tế trên địa bàn khi có trường hợp phản ứng xảy ra.

Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 Vero Cell 
mũi 3 công dân Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Trong quá trình thực 
hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp với Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật tỉnh (khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm - Ký sinh trùng - Côn trùng. 
ĐT: 02203846408, Email: gsdhd09@gmail.com) để được hướng dẫn cụ thể./. 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh (để báo cáo);
- Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Sở Lao động TBXH, Ban Quản lý các KCN (để phối hợp);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để phối hợp);
- Trung tâm KSBT tỉnh;
- TTYT các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NVY.

GIÁM ĐỐC

Phạm Mạnh Cường

mailto:gsdhd09@gmail.com
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DANH SÁCH
Cán bộ đầu mối tiếp nhận đăng ký và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-

19 Vero cell mũi 3 cho công dân Trung Quốc trên địa bàn tỉnh
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số         /KH-SYT ngày     /3/2022)

TT Họ và tên Chức vụ Trung tâm Y tế Điện thoại 

1 Nguyễn Thị Xưa Cán bộ  Huyện Gia Lộc 0336361096

2 Lê Thị Nhàn Cán bộ  Huyện Thanh Hà 0355026595

3 Nguyễn Văn Lừng P. Trưởng khoa Huyện Thanh Miện 0988714482

4 Vũ Trọng Phòng P. Trưởng khoa Huyện Bình Giang 0915961113

5 Nguyễn Văn Thuyết Trưởng khoa TP Hải Dương 0904910461

6 Lê Quang Trung Phó Giám đốc Huyện Nam Sách 0973544585

7 Mạc Thị Quyên Trưởng khoa Thị xã Kinh Môn 0904822467

8 Phạm Thanh Minh P. Trưởng khoa Huyện Kim Thành 0979721097

9 Nguyễn Thị Yến Phó Giám đốc Huyện Tứ Kỳ 0973255789

10 Phạm Thị Thời Phó Giám đốc Huyện Cẩm Giàng 0906006224
 

11 Đặng Đức Thiệu Phó Giám đốc TP Chí Linh 0912183153

12 Lê Ngọc Tuấn Phó Giám đốc Huyện Ninh Giang 0914344971
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