
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 22 tháng 7 năm 2021
V/v triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-

19 đợt 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh

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 1210/QĐ-BYT ngày 09/12/2020 của Bộ Y tế về 
việc phê duyệt kế hoạch tiếp nhận, phân phối và sử dụng vắc xin phòng chống 
COVID-19 giai đoạn 2021-2022 do COVAX Facity hỗ trợ; 

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 3398/QĐ-BYT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế về việc 
phân bổ 746.460 liều vắc xin phòng COVID-19 BNT 162b2 (Comirnaty) được 
cung ứng trong tháng 7/2021 đợt 8;

Căn cứ Quyết định số 3400/QĐ-BYT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế về việc 
phân bổ 2.000.040 liều vắc xin phòng COVID-19 Spikevac (COVID-19 Vaccine 
Moderna) đợt 11;

Căn cứ Thông báo số 336-TB/TU ngày 14/7/2021 của Tỉnh ủy về việc về 
việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch và triển khai chiến dịch tiêm 
vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BCĐ ngày 21/7/2021 của Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-
19 đợt 4 năm 2021;

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu Ban Chỉ 
đạo phòng, chống COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên 
quan triển khai công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 4 năm 2021, cụ thể 
như sau:

1. Đối tượng tiêm 
1.1. Đối tượng tiêm Mũi 1 và Mũi 2
- Tiêm mũi 1 cho những người có chỉ định tiêm theo khuyến cáo của nhà 

sản xuất nhưng chưa từng tiêm bất cứ loại vắc xin phòng COVID-19 nào.
- Tiêm mũi 2 cho những người đã được tiêm mũi 1 vắc xin cùng loại, 

đảm bảo khoảng cách mũi 2 và mũi 1 từ 21-28 ngày tùy theo loại vắc xin. 
(Không tiêm chủng cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 nhưng bị phản ứng nặng 
sau tiêm chủng).
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1.2. Đối tượng cụ thể
Đối tượng tiêm là những người trong diện ưu tiên tiêm miễn phí được quy 

định theo Nghị quyết số 21/2021/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ và 
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.

Ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và lực lượng tuyến 
đầu trong thúc đẩy, phát triển kinh tế. 

Danh sách đối tượng được tiêm vắc xin phải đảm bảo đúng đối tượng, 
được Ban Chỉ đạo phê duyệt và công khai tại cơ sở để tạo sự đồng thuận, hưởng 
ứng của người dân. 

a) Người làm việc trong các cơ sở y tế, ngành y tế (công lập và tư nhân);
b) Người tham gia trực tiếp phòng chống dịch, bao gồm: Thành viên Ban 

chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp; người làm việc ở các khu cách 
ly; làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ; Tổ Covid cộng đồng; tình nguyện 
viên; phóng viên...;

c) Lực lượng Quân đội;
d) Lực lượng Công an;
e) Hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh;
g) Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung 

cấp dịch vụ điện, nước;
h) Người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo (Giáo viên, học sinh, 

sinh viên, người lao động…); người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính, 
đơn vị sự nghiệp; các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng, đấu giá... thường 
xuyên tiếp xúc với nhiều người;

i) Người mắc các bệnh mạn tính; Người trên 65 tuổi;
k) Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, 

lao động ở nước ngoài hoặc có nhu cầu xuất cảnh để công tác, học tập và lao 
động ở nước ngoài; chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam; vận động 
viên thể dục, thể thao thuộc các đội tuyển của tỉnh dự thi đấu các giải quốc gia, 
quốc tế;

m) Các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân 
tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh (kể cả người đã nghỉ hưu); Các ủy viên 
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể 
tỉnh (kể cả người đã nghỉ hưu);

n) Các đối tượng chính sách xã hội; nhà tài trợ cho hoạt động phòng 
chống dịch; lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy phát triển kinh tế: nhà quản lý, 
người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp 
trong và ngoài khu công nghiệp, doanh nghiệp kinh doanh vận tải, tín dụng, du 
lịch...); các cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu như: lưu trú, ăn uống, ngân hàng, 
bưu chính viễn thông, dược, vật tư y tế...; cơ sở bán lẻ, bán buôn, chợ, công trình 
xây dựng; người dân ở vùng dịch, khu du lịch; người cung cấp hàng hóa tiếp xúc 
với nhiều người;
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l) Các chức sắc, chức việc các tôn giáo.
o) Một số đối tượng khác thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch COVID-19 tỉnh.
2. Số lượng, chủng loại vắc xin được cấp
2.1. Vắc xin Comirnaty do hãng Pfizersản xuất

Stt Đơn vị Số liều Số lọ

1 BV Đa khoa tỉnh 1830 305

2 TP Hải Dương 450 75

3 TP Chí Linh 300 50

4 TX Kinh Môn 420 70

5 Kim Thành 300 50

6 Nam Sách 816 136

7 Cẩm Giàng 300 50

8 Gia Lộc 300 50

9 Tứ Kỳ 300 50

10 Ninh Giang 300 50

11 Bình Giang 300 50

12 Thanh Miện 300 50

13 Thanh Hà 300 50

14 Trung tâm CDC 804 134

Tổng 7020 1170

2.2. Vắc xin Spikevaxdo hãng Moderna sản xuất

Số liều vắc xin cấp (14 
liều/lọ)TT Đơn vị Số xã, phường

Số liều Số lọ
1 Bình Giang 16 2.394 171

2 Cẩm Giàng 17 3.276 234

3 Gia Lộc 18 2.674 191

4 Kim Thành 18 3.276 234

5 Kinh Môn 23 3.584 256



4
Số liều vắc xin cấp (14 

liều/lọ)TT Đơn vị Số xã, phường
Số liều Số lọ

6 Nam Sách 19 3.584 256

7 Ninh Giang 20 2.954 211

8 Thanh Hà 20 2.954 211

9 Thanh Miện 17 2.534 181

10 TP Chí Linh 19 3.402 243

11 Tứ Kỳ 23 3.220 230

12 TP Hải Dương 25 4.270 305

13 Trường Đại học Kỹ 
thuật Y tế HD  1.680 120

14 Bệnh viện đa khoa  1.190 85

15 Trung tâm CDC  4.368 312

Tổng  45.360 3.240

Ghi chú: Số vắc xin được cấp bao gồm vắc xin để tiêm cả mũi 1 và mũi 2.
3. Thời gian tiêm
- Bộ Y tế dự kiến cấp Vắc xin Comirnaty do hãng Pfizer sản xuất và 

Spikevax do hãng Moderna sản xuất làm 2 lần; lần thứ nhất để tiêm mũi 1; lần 
hai để tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 cùng loại.

- Bắt đầu tiêm Mũi 1 từ ngày 27/7/2021 đến ngày 19/8/2021. 
- Mũi 2 sau khi tiêm Mũi 1, cụ thể: 
+ Vắc xin Comirnaty do hãng Pfizer là 21 ngày.
+ Vắc xin Spikevax do hãng Moderna là 28 ngày.
4. Tổ chức thực hiện.
4.1. BCĐ phòng, chống COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức tiêm mũi 1 và mũi 2 cho các đối tượng theo 

số vắc xin được cấp đúng tiến độ, đúng đối tượng. đảm bảo an toàn tiêm chủng. 
- Chỉ đạo Trung tâm Y tế:
+ Tổ chức tiêm chủng tại các trạm y tế tuyến xã (hoặc điểm tiêm lưu 

động) cho các đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng qui định tại tiểu mục 1, mục II, 
Quyết định số 2995/QĐ-BYT ngày 18/6/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn khám 
sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

+ Tổ chức tiêm chủng tại Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố cho các 
đối tượng cần thận trọng trong tiêm chủng qui định tại tiểu mục 2, mục II, Quyết 
định số 2995/QĐ-BYT ngày 18/6/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn khám sàng lọc 
trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; các đối tượng khác theo chỉ đạo 
của BCĐ phòng, chống dịch cùng cấp.
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- Riêng Trung tâm Y tế thành phố Hải Dương tổ chức tiêm chủng cho cả 

cán bộ nhân viên, sinh viên trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương và Cao 
đẳng Dược Trung ương và các đơn vị y tế tuyến tỉnh.

4.2. Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương
- Tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng sau:
+ Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh;
+ Các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh (kể cả người đã nghỉ hưu); Các ủy viên 
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể 
tỉnh (kể cả người đã nghỉ hưu);

+ Một số đối tượng khác do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 tỉnh giao.

- Các đơn vị được phê duyệt tổ chức tiêm chủng tại Bệnh viện đa khoa 
gửi danh sách đối tượng được tiêm chủng (theo mẫu gửi kèm) về BVĐK tỉnh 
trước ngày 25/7/2021 và chủ động phối hợp với BVĐK tỉnh tổ chức tiêm cho 
cán bộ, nhân viên của đơn vị mình.

4.3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
- 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.
- Tổ chức tiêm chủng cho một số đối tượng theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ 

đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh.
- Chỉ đạo Trung tâm tiêm chủng dịch vụ Đức Minh (cơ sở 2, Toà nhà 440 

đường Nguyễn Lương Bằng - phường Thanh Bình- thành phố Hải Dương) tổ 
chức tiêm số vắc xin được phân bổ cho Trung tâm để tiêm chủng cho lực lượng 
tuyến đầu phát triển kinh tế và một số đối tượng khác theo sự chỉ đạo của BCĐ 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh.

- Các đơn vị được phê duyệt kế hoạch tiêm chủng, gửi danh sách về 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trước ngày 22/7/2021 (theo mẫu gửi kèm) để 
tổng hợp và chủ động phối hợp với Trung tâm tiêm chủng dịch vụ Đức Minh tổ 
chức tiêm cho cán bộ nhân viên của đơn vị mình.

4.4. Các cơ sở tiêm chủng
- Công tác tổ chức tiêm chủng: Thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 

phải thực hiện nghiêm túc theo các quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP; 
Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết 
một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày1/7/2016 của Chính phủ 
quy định về hoạt động tiêm chủng; Công văn số 1734/BYT-DP ngày 17/3/2021 
của Bộ Y tế Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và 
Công văn 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. Đồng thời phải đảm bảo thực 
hiện nghiêm túc quy định khác về phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y 
tế và của tỉnh.
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- Công tác khám sàng lọc trước tiêm: Thực hiện theo Quyết định số 

2995/QĐ-BYT ngày 18/6/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn khám sàng lọc trước 
tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và Quyết định 3445/QĐ-BYT ngày 
15/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dãn 
tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng: Các đơn vị thực hiện an toàn tiêm chủng 
theo quy định tại công văn số 5488/BYT-KCB ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế 
Hướng dẫn đảm bảo an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, đồng thời 
chủ động triển khai các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tiêm chủng.

5. Thống kê, báo cáo
Tất cả các đối tượng tiêm 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 Mũi 
1 vào phần mềm hồ sơ sức khỏe trước khi tiêm Mũi 2. Báo cáo tổng hợp kết quả 
tiêm chủng gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật vào hồi 16 giờ 00 hàng ngày 
qua Email. nguyenhuongytcc@gmail.com (chi tiết liên hệ với CN. Nguyễn Thị 
Hương, ĐT 02203.846.408).

6. Hoạt động kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo
- 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.

- Các đơn vị thực hiện tổng hợp, báo cáo theo quy định
(Công văn này thay thế Công văn số 2638/BCĐ-PCD ngày 21/7/2021 của 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh)./.
.

Nơi nhận:
- Bộ Y tế (để b/c);
- Ban điều hành TCMR QG (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Thành viên BCĐ phòng chống dịch tỉnh ;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- MTTQ VN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- UBND các huyện/TX/TP;
- Các đơn vị trực thuộc ngành Y tế;
- Trung tâm tiêm chủng DV Đức Minh (cơ sở 2);
- Lưu: VT, KGVX.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Nguyễn Minh Hùng



Phụ lục:
DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG TIÊM VẮC XIN COVID-19 (Lập file exel)

Tỉnh/TP……………………….Huyện.....................................
Xã……………………………..Điểm tiêm chủng....................

Địa chỉ nơi ở hiện tại *

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 CMT/CC
CD*

Số thẻ 
bảo hiểm y 

tế * Số nhà/Tổ Xã/Phường Quận/Huyện Tỉnh/TP

Ngày tiê
m mũi 1

Ngày tiêm 
mũi 2

GHI
CHÚ

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…  

Người lập bảng
Hải Dương, ngày               tháng             năm 2021

Đơn vị thực hiện tiêm chủng
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