
uc BAN NHAN DAN CONG bA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM THANH  PHO BA  NANG Doe 1p - Tr do - Hnh phñc  
S& ALZ /K}1-UBND Dà Ncng, ngàyrn tháng 7 nán 2022 

K HOACH 
Trin khai tiêm chüng vc xin phông COVID-19 cho cac nbórn dEl tirrng 

tii thành ph  Ba N&ng trong thô'i gian den 

Can cu Luât PhOng, chng bênh truyn nhim sé 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007; 
Can cir Nghi djnh 104/2016/NDCp ngày 01/7/2016 cña ChInh phü quy djnh v 

hoat dng tiém chüng; 

Can ci'r Nghi ctiith s 155/2O18/Jcp ngày 12/11/20 18 cüa ChInh phU sira di, 
bô sung môt so quy djnh lien quan dn diu kiên du tu kinh doanh thuc phtrn vi quán 
1 nhà nuc cüa Bô Y tê; 

Can cir Thông tir s 34/2018/TT.ByT ngày 12/11/20 18 cüa B truàng B Y tê 
quy dijnh chi tiêt mt so diiêu cüa Nghi dinh 104/2016/ND.-Cp ngày 01/7/2016 cüa ChInh 
phil quy dn1i ye hoat dng tiêm chüng; 

Can cil K hoach s 215/K}J-UBI ngày 21/12/2021 cña UBND thành ph v 
vic to chilc chién djch tiêm lieu bô sung, lieu nhàc li vAc xin phông COVID-19 tai 
thành phô Ba NAng nàm 202 1-2022; 

Can cir K hoach s 78/KJ-{-TJBND ngày 13/4/2022 cüa UBND thành ph v vic 
triên khai tiêm chUng vac xin phông COVID-19 cho tré em tr 5 den diiOi 12 tuôi ti thành phô Ba Nng; 

Can cil K hoch s6 11 1/KH-UBND ngày 11/6/2022 cüa UBND thành ph6 v t chüc tiêm lieu nhAc 1?i vac xin phong COVID- 19 lan 2 (mUi 4) ti thành phô Ba Näng 
nam 2022; 

Can cfr K hoich s 117/KH-UBND ngày 23/6/2022 cUa UBNID thành phó v 
vic triên khai tiêm chüng vàc xin phOng COVID- 19 mfli nhàc lal (müi 3) cho trê em tr 
12 den 17 tuOi tti thành phô Ba Nng; 

UBND thành ph ban hành k hoach trin khai tiêm chüng vc xin phông COVID- 
19 cho các nhóm dôi tucrng trên dja bàn thành ph Ba Nng trong thi gian den vài các 
nOi dung nhu sau: 

I. MTJC TIEU, YEU CAU 

1. Miic tiêu 

a) Sfr ding vc xin phOng COVID-i[9 an toàn và hiu qua. 
b) Tt cã di tlxçmg dáp ilng dü diu kiên hem chüng vc xin phOng COVID- 19 

theo quy dnh cüa B Y he dôu dirçc tiêm chUng. 

c) Tip nhn, diu ph&, cung iTrng kjp thai cho các dan vi thrc hin tiêm chüng. 
d) Dam bão vic th?c hin kim soát lay nhim bnh COVID-19 trong qua trinh 

tiém chüng theo quy djnh. 
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2. Yen can 

a) Dam bào an toàn tiêrn chiing va phông, chng djch hiu qua trong qua trInh 
triên khai tiêm chiing vãc xin phOng COVID-19. 

b) Ca bàn hoàn thành vic tiêrn chiing cho các nhóm di tuçlng dii diêu kin tiêm 
chiing theo quy djnh ciia Bo Y té trong tháng 7 và tháng 8/2022. Tiëp tiic tiêm vet cho 
các dôi tuçing chua dii dieu kiên tiêrn chiing trong các tháng truâc do Va th'rc hin cãc 
müi tiêm mi cho các dôi tucing theo huàng dn cUa BO Y tê (neu co) trong các tháng 
tiêp theo. 

c) Huy dng toàn b he thng chInh tn tham gia tiêm chiing; huy dng các lirc 
1ung trong va ngoài ngành y té; lirc 1ung cong an, quail di, các to chiic chInh trj - x 
hi, các ban, ngành và doàn the h trç trin khai tiêm chüng. 

II. JiOl TffiING TIEM CHUNG VA LOiJ VAC XIN siTi' D1JNG 

1. Di tu'ng tiêm chiing 

a) Di tlrQ'ng tré em tu 5 dn du'ói 12 tui 

Tiêrn chiing miii 1, miii 2 cho tré em tir 05 cMn diiOi 12 tui dang cu tr(i trén dja 
bàn thành phô (bao gôm trê di h9c hoc không di hoc, ngrôi nuc ngoai và ngithi Vit 
Narn ô nuâc ngoai). 

b) Ifli tiiiyng tfr 12 tui tr& len 

- Tiém chiing miii 1, miii 2, miii nhc lai  cho di tixclng tir 12 dn 17 tuôi dii diêu 
kin tiêm chiing. 

- Tiêm chiing miii 1, miii 2, miii bé sung, miii nhc 1a  1n 1 (miii 3) cho dôi tilcxng 
tir 18 tuôi trâ len dii diêu kin tiêm chUng. 

- Tiêm chUng miii nhc lai  lAn 2 (miii 4) cho các di tixcrng: Ngu?ri tir 50 tuôi tth 
len; ngirYi tir 18 tui trâ len có suy giàm min djch tr th vira den the nng; ngui tir 18 
tuoi tth len thuc nhóm cO nguy co' cao phai nhim vâi COVID- 19 nhtx can b y tê, can 
b tuyên dâu (lrc h.rng cong an, quân dôi, giáo viên, ngtxi lam vic trong lTnh virc giao 
thông 4n tãi, ngui cung cap dch vii thit yu, ng1.ri lam vic ti Ca s djch vii du ljch, 
trung tam thuong mi, siêu th, ch), cong nhân, ngi.thi lam vic các khu cOng nghip. 

Thi tupng tiêm clthng së dicçrc cap nhat thea hu'óng d'n cüa Bó Y tê,) 

hrci'ng do'i tu'çing dy kiê'n tiêm ching các mW nhc lcd cho ddi tig tIr 12 tudi 
'á len và tiêm ching lieu co ban cho tré tIr 05 dn du'ó'i 12 tuôi trong thô'i gian den theo 

phy lyc dInh kern,) 

2. Lo,i vc xin sii' diing 

Vc xin di.wc sii dung cho tirng nhóm déi tircmg theo quy djnh ciia B Y tê 

('Si'r dyng vc xin phông COVID-19 thea nguyen tc vtc xinnào có hgn th dyng 
ngán dii si'r dyng tru'ác và th dyng hêt lô vc xin do rôi rnó'i chuyên sang ló vác xin cO 
hcin xa hcn. Si'r dyng vác xin linh hoçt, phui hop cho các nhOrn dôi tuçrng nhäm th dyng 
väc xiii hiu qua, tránh dé vác xin qua hgn gay lang phi) 

iii. CAC bAT BONG TRIEN KHAI 

1. Rã soát, 1p danh sách Mi tirçng 
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a) UBND các qun, huyn chju trách nhiêrn chi dao diu tra, rà soát, 1p danh sách 
dôi tlxcTng tiêrn chiing, phôi hcxp vâi cac don v có lien quan trên dja bàn dé diêu tra, 1p 
danh sách dôi ti.rcrng. 

- Tng hop danh sách tré tir 5 dn thri 12 tui chua tiêm dii 1iu co bàn, tré tir 12 
den 17 tuôi dii diêu kin tiêrn miii nhc lai theo truông h9c, lop h9c và darn bAo cung cap 
day dii, chInh xac các thông tin theo dung biu rnu quy djnh cho doi tuvng tré em tui H 
thông tiêrn chiing vàc xin phông COVID- 19, chuyn danh sách dôi tixçYng tiêm chiing cho 
don vi phu trách tiém chiing. Luu : Danh sách bàn giao cho các don vj tiêrn chiing can 
du'çrc rà soát k5 d darn bão xay dirng k hoach tiêm chiing sat vâi thire té. UBND qun, 
huyn chju trách nhiêm ye dôi tuçmg, danh sách và thi gian cung cap. 

- Rà soát, 1p danh sách cac di tirçing tir 18 tui tri len chra tiêm 1iu nhc 1i 1n 
1, doi tuqng Co chi djnh tiêrn lieu nhc lai 1n 2 d M chiic tiêm chUng. 

b) Các S&: Lao dông - Thuong bith va Xà hoi; Cong Thiwng; Giao thông vn tãi; 
Du lich, S Giáo due và Dào tao và cac s&, ban, ngành trén da bàn thành phô: Chii dng 
thông tin den Co quan, don vj thuôc quãn 1 có d6i ti.rçng chi.ra tiêm miii nhäc 1i lan 1 và 
các dôi tuong CO chi dinh tiêrn miii nhc lai 1n 2 thuc hin dàng k2 t?i dja bàn cu tn. 
Trong tru0ng hcp don vj rà soát Va l.p danh sách dôi tl.rçyng dii diêu kin tiêm chiing có 
the chuyên so lircrng, danE sách v UBND qun, huyen thuOc dja bàn quàn 1 dê len kê 
hoch tiêm chiing kjp thi. 

c) Ban Quãn 1 Khu cong nghe cao và cac Khu cong nghip: Tin hành rà soát, 1p 
danh sách dôi trnng ngui lao dng tai cac doanh nghip, Cong ty cO chi djnh tiém chiing 
miii nhäc 1ai lan 1, nhàc 1ai lan 2 d t chüc tiêm chiing. Danh sách can phân tIch theo dja 
bàn qun, huyn và g1ri ve don vj phu trách tiêm chiing, to diêu kin cho ngthi lao dng 
dix'c tiêm chiing day dii theo khuyn cáo. 

d) Sr Y t 

- Chi dao các co s y th trén dja bàn thành ph tin hành rà soát 1p danh sách can 
b y te, các dôi tt.rqng có suy giám min djch tir th vira den the n.ng dang dieu trj ti các 
bn1i vin dé tiêm chUng miii nhc 1i 1n 2 

- Chi dto các don vi phu trách tiém chiing chii dng trich xut danh sách d6i 
tuçng tiém chiing trên He thông tiérn chiing vc xin phOng C OVID- 19 dê ho tr rà soát, 
mài tiêm; bàn giao danh sách cho UBND cac quân, huyén và các don vj lien quan dé ho 
trçi rà soát vã mài tiem trong tntthng hcrp cn t chiic tiêm vet. 

(Các don vj can ci hitáng dcn cza Bó 1' te' d tiê tuc cap nhát, rà soát các dó'i 
tu'çrng Co chi' d/nh tiém chth'zg theo quy dinh,) 

2. Tip nhn, cp phát và phân b vc xin, vt tu' tiêm chüng 

Sau khi ducic phân b v&c xin tin Bô Y t, viêc tip nhn, bão quãn và phân b väc 
xin tiérn chiing phông COVID- 19 theo quy djnh. 

3. Cong tác truyn thông 

- Tip tic tnin khai các nQi dung hoat dng truyn thông ti K hotch s 119/KB-
UBNID ngày 25/6/2022 ciia TJBND thành phô cho giai doin tiêp theo. 

- V ni dung truyn thông: 
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+ Tho'i gian qua, tinh hInh djch bênh vn trong thrn kim soát nhung con diên bin 
phirc tap,  khó luOng, kho dr báo, xut hiên biên chñng mOi, väc xin giàm khâ nãng mien 
djch theo thi gian. Väc xin là biên pháp h&u hiu nEat d phOng, chong djch COVID-19. 
VI vy can tiêp tic tiêm väc xin các miii nhc laj va tiêm väc xin cho tré em theo huàng 
dn cUaBôYtê. 

+ Tuyên truyn v vai trO cilia tiêm chüng trong kim soát djch bnh, tao  diêu kin 
khoi phc va phát triên kinh tê x hôi nht là d6i vo'i các dan vj, cong ty, doanh nghip, 
các loai hInh djch v1i cO tp trung dông ngui. 

+ Truyn thông v huâng dn tiêm chüng vc xin phông COVID- 19: tiêm n.hc 1a 
miii 3 cho ngri tir 12 tui trr len, tiêm miii 4 cho ngithi có nguy ca cao và tiêrn väc xin 
ph6ng COVID-19 cho tré em tir 5 dn duOi 12 tu& theo huong d.n cüa B Y tê tai  cong 
van so 3309/BYT-DP ngày 23/6/2022 v hixó'ng dn tiêm vàc xin phOng COVID-19. 

+ Truyn thông v hiu qua cilia vc xin phông COVID-19 trong phOng, chng 
djch: giãm t3' l mac COVID-19 phái nhap vin, giàm t)' l mac COVID19 diên biên 
nng, giãrn tir vong do COVID- 19. 

+ Các tài 1iu truyn thông v vc xin phOng COVID-19 d ducic B Y tê biên 
soan, xay dirng và cp nht thumg xuyên trên Kho dit lieu din tilr truyên thông COVID-
19. Tài 1iu truyên thông ye väc xin phOng COVTD-19 tai  link: 
https ://1 drv.ms/u/s ! Amm0pPafka6 1 5U3FFFQKtq3 itPOV?e=wb8xvG  

+ Can cir ni dung, thông diëp, tài lieu truyn thông cüa B Y tê, các dan vj lira 
ch9n ni dung, xây dirng cãc thông dip phü hçxp tInh hInh dja phi.rcing 

- Hinh thilic truyn thông: 

+ Ba dng hOa các hInh thillrc truyn thông phii hçip d trin khai manh  me cong tác 
truyên thông ye tiêm chñng väc xin COVID- 19 trên dja bàn. 

+ Tang cii?ing truyn thông sâu rng trên các phiiang tin truyn thông cilia dja 
phuang thông qua các bài viêt, tin, ãnh, phong six, chuang trinh truyên hInh, phát thanh, 
tQa dam, giao kru trirc tuyen trên báo din tCr, trá lài cilia chuyên gia...; tiêp song, phát 1a 
the toa darn, phong sir, giao lixu chuyên gia do Trung uang to chirc. 

+ Tang cu?ng truyn thông trên mang xã hi (Facebook, Zalo, Youtube, ,...), sr 
dung các trang mng xã hi cilia dja phixang dê truyên thông sâu rng den các nhóm dôi 
tuçmg; truyên thông qua tin nhän SMS trên din thoai di dng dê 4n dng ngiRli dan 
tham gia tiem chUng an toàn. 

+ Dy manh  truyn thông van dng ngi.thi dan bi&, hiu và thirc hin tiêm väc xin 
COVID- 19 de phOng chông djch; chili trng six ph6i hop cüa các ban, ngành, doàn the, 
các tO chi'rc chInh trj - xa hi trong t chirc các chiên djch truyên thong, các hoat dng 
truyên thông tr%rc tiêp tai cong dOng den các nhóm dôi tlxçxng dIch. 

+ Truyn thông darn bào nguyen tc "Di truâc môt bixâc", thixOng xuyên, lien tiic 
và rng khäp ttr các tuyên thành ph dn xä, phixOng nhäm lan toA thông tin dung, tIch 
circ, dt hiu qua van  dng cong dOng tham gia tiêm chiing väc xin phOng COVID-19. 

4. Thit 1p dim tiêm chiing 

Can ci tInh hInh thirc t, the don vj, dia phucrng chili dng xây dixng phixang áñ 
trien khai tiêm chüng hiu qua, theo hixóng tao dieu kiên d mi dôi tllcing tiêp can  tiém 
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chüng thuan 1?i. Co th trin khai dng thai tht cã các dim tiêm sau d thrc hin dam 
bão tiên do dê ra, ci th nhu sau: 

- Trin khai tiêrn chüng tai các dirn tiêrn chüng quy rnô IOn dâi di.rçic thiêt l.p trên 
dja bàn thành phô Dà Nng. 

- Trin khai tiêin chiing tai Trung tam Y t qun, huyn; Tram Y tê xà phiRmg 

- Trin khai tiêin chüng bang xe tiêm hru dng 

- Trin khai tiêrn ching luu ctng tai nhà, tai trung hpc, tai  các trung tam 

Ngoai ra trin khai tiêm chUng tai  các dan vj/co si dU diu kin tiêm chüng nhu: 
Bnh vin Phii san Nhi, Trung tam Kirn soát bnh tat, BIIh vin Dà Nàng, các bnh 
vin B, ngãnh, ttx nhân... 

5. T chüc tiêm chüng 

a) To chfrc tiêm chüng: Theo quy djnh tai  Quyt djnh s 3588/QD-BYT ngày 
26/7/202 1 cUa B truâng B Y t v viëc hung dn th chirc buôi tiêm ching väc xin 
phông CO VJD-19 và Quyêt djnh s 43/QD-BYT ngày 07/01/2022 cüa B tnrâng B Y té 
ye vic sfra doi, bô sung Quyet djnh s 3588/QD-BYT. 

b) Giám sat vã xfr frI s1 cô bat lo'i san tiêm chüng vác xin phông COVID-19 

- Tu vn nhiUng bt lcii cO th gap trong qua trinh tiêm chüng, each theo dOi sau 
tiêm chüng. 

- Thàrth 1p di cp ctru mu dong, bô phn theo dOi xir tn Va các phircng tin kèm 
theo; b phn và phuang tin ho trç cp cOn, 4n chuyên tai cac diem tiêm chüng; cung 
cap so din thoii diiing day nóng dê ngithi dan lien h trong tnthng hçip can thiêt. 

6. Hoit dng kim tra, giám sat và báo cáo hot dng tiêm chüng 
a) Thrc hin cong tác kim tra,giám sat trixO'c, trong và sau qua trInh trin khai các 

dçt tiêrn chüng: Ban Chi dio, S& Y tê va các dan vj có lien quan. 

b) Báo cáo kt qua tiêm chüng hang ngày, báo cáo k& thüc và báo cáo dt xut khi 
CO yêu can. 

V. KINH PHI THC HIN 

Tir ngun kinh phi Trung uang, ngun kinh phi dja phucing, các ngun kinh phi 
hap pháp khác. 

VI. TO CH1C THTJC HiN 

1. SrYt 

a) Can c1rvao s krçmg, loai vc xin phông COVTD-19 di.rçc phân b& xây dirng k 
hoach và phán bô vac xin phông COVID-19 ti'rng dçit cho các dja phuang triën khai tiêm 
chüng theo quy djnh. 

b) Ph& hap vâi các dan vi lien quan trin khai ngay các dt cao dim truyn thông 
trên tat cã các phixcing tien thông tin dai chüng v lGi ich cUa tiêm chüng väc xin phOng 
COVJD- 19 cho các nhorn dôi tirong; các nOi dung, hInh thirc truyên thông thay dôi da 
dng, dê nghe, dê nhâ, dé hiêu, phü hap vài nhiêu nhOm dôi tuqng và tmnh hInh tIirc tê tai 
dja phuang. 
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c) Theo dOi tin d tiêin chüng cüa toàn thành ph va tirng dja phucmg dê tharn 
muu dé xuãt các bin pháp trin khai thirc hin và diêu phôi vac xin kjp thii. 

2. S& Tài chinh 

a) Tharn muu cho UBND thành ph v ngun kinh phi sü diing tiêrn väc xin 
phOng COVID-19. 

b) Chü tn pMi hcrp vi Si Y th trong hixàng din thrc hin thu tiic thanh quyt 
toán theo quy djnh. 

3. S& Thông tin và Truyn thông 

a) Chü trI, phi hçTp vâi SO Y t và các don vi,  dja phuong trin khai k hoch, giãi 
pháp truyên thông ye tiêm chüng, dc biêt là vic tiêm müi nhAc 1?i  dê phông djch bnh 
büng phát trO' lti vâ cong tác tiern ching cho tré em tr 5 den du'âi 12 tuoi. Chu dng 
nghiên ci'ru, rà soát, tham nrnu UBND thành ph diêu chinh, bô sung Kê hotch so 
119/KH-UBND ngày 2 5/6/2022 cüa UBND thành phô trong truông hcp can thiêt dam 
bào hiu qua cOng tao truyên thông và tin d rnic tiêu ciia K hoch nay. 

b) Phi hcip vói Si Y t và cáo don vj có lien quan khc phic các bt cp trén h 
thông tiêm chiing quéic gia nhm h tra kjp thai trong cong tác trich xut dU 1iu rà soát, 
1p kë hoach mi tiêm chiing. 

4. So' Giáo thic và Dào to 

a) Chi dao  cáo trung h9c trên dja bàn và các b phn có lien quan trong vic rà 
soát danh sách dôi tlxGng tiêm chUng va cung cp các thông tin ye tiêm chiing cho phi 
huyriWngixi giám h de dua tré di tiém chUng day dü theo quy djnh. 

b) Ph& hçp chat chë vâi Si Y th, cac dja phuong trong vic tuyen truyn nghia, 
lçyi ich ciia hoat dng tiêm väc xin phông COVID- 19 cho tré den can b, giáo viên, v.n 
dng phii huynh, ngizoi giárn h cho tré tham gia tiêm väc xin phông COVID- 19. Phôi 
hcip to chirc tiêm chiing cho tré dang di hoe thuOc  các tru1ng quãn 1 và trong cong táe 
bô tn, diêu phôi diem tiêm chiing trong tru?mg hop bô tn các diem tiêm chiing luu dng 
tai trnng. 

c) Phán cong can b lam du mi tMp nhan và phi hop, xii l2 thông tin lien quan 
den tiêm väc xin phOng COVIID-19. 

d) Trin khai vic phát dng, tuyên truyn trong di ngQ giáo viên, giáng viên, 
ngithi lam vic tmi cáo tnr?rng h9c trén dia bàn tham gia tiém chiing miii nhäc lai  (miii 3, 
miii 4) day dii theo quy djnh dé tang cu?mg min dich, bão v ban than, gia dinh và cong 
dông. 

5. So' Tài nguyen và Môi tru*ng: Ph6i hop tham gia kim tra, giám sat vic xir 1 
thu gom rae thai ti các diem tiêm phOng COVID- 19 theo quy djnh. 

6. Ban Quãn 1 Khu cong ngh cao và các khu cOng nghip 

a) TMp timc trin khai cong tác tiêm chiing cho ngithi lao dng chua tiêm miii nhc 
lai(mii 3, miii 4). Thông báo ljch, dia diem tiêm chiing cho ngithi lao dng tham gia dày 
dii. 

b) Chii dng lam vic vci các chii doanh nghip, cOng ty d trin khai tiêrn chiing 
cho nguii lao dng day dii theo quy dnh. Trién khai các bin pháp tuyén truyên, vn 
dng nguYi lao dng tham gia tiêm chiing miii nhäc 1i (miii 3, miii 4); dam bào t 1 bao 

th
ao

nt
t6

-1
9/

07
/2

02
2 

07
:4

8:
39

-th
ao

nt
t6

-th
ao

nt
t6

-th
ao

nt
t6



7 

phü vc xin phông COVID-19 ti các doanh nghip, cong ty thuôc các khu cong nghip. 

c) PhM hap vOi cac don vi tiêrn ching trong truong hçip ho trI dim tiêrn h.ru dng 
ti các khu cOng nghip, darn bão các diêu kin ye co s& vt chat dé dan vj phii trách tiêm 
chüng triên khai tiêrn chüng theo quy djnh. 

7. S& Du Ijc1i, Sr Cong Thu'oiig, Sr Giao thông vntãi, S Lao dng — Thirong 
binh Va Xä hi và các co quan, s&, ban, ngành, hi, doIn the thành phô 

a) Chü dng thông tin dn cac ca quan, dan vi thuc quàn I cO các truYng hçxp 
chxa tiêrn müi nhäc 1?i lan 1 (rnüi 3), các tnthng hp có chi djnh tiêrn mUi nhäc 1i lan 2 
(rnUi 4) thuc hiën däng k ti dia bàn cu trü và tham gia tiêrn chüng theo thi gian cüa Kê 
hoach nay. 

b) Trin khai vic phát dng, tuyên truyn trong di ngü can b, cong chirc, viên 
chirc, nguii lao dng tai dan vi, càc don vi true thuôc và các dôi tung do ngành quãn I 
tharn gia tiëm chüng rnüi nhc lai (rnüi 3, mi 4) day dU theo quy djnh dé tang ci1mg 
mien dich, bão v bàn than, gia dInh và cong dng. 

c) Nguii dirng dAu, can bô, dãng viën các sO', ban, ngành, hôi, doàn th neu guang, 
di dâu trong vic tham gia tiêm chüng và vn dng tuyên truyen can b, ngirO'i than, nhân 
dan di tham gia tiem chüng vc xin phOng COVID-19 dÀy dü d tang cithng mien dch, 
báo v bàn than, gia dInh và cong dOng. 

8. UBND qun, huyn 

a) Tip tic khÀn tnrang trin khai các biên pháp hiu qua d th chire tiêm vc Kin 
phOng C OVID- 19 cho các dOi tu'qng nhÀm dat t3' l tiêm chüng theo chi do cUa ChInh 
phü và sü ding cO hiéu qua so lirong vc xin phOng COVID-19 dà phân bô cho các dja 
phuxong. 

b) Tip tue huy dng lirc luicmg "di trng ngO, gO tüng nhà, rà trng ngui" dam bâo 
khOng bO sot dôi ti.rçing tiêm chüng; van dong ngi.thi dan tham gia tiêm chüng kjp thi va 
day dü dé dt duçxc hiu qua phông djch bênh t& nht; can b, dàng viên, cOng chüc, viên 
chirc tai  dja phirang, ca sO' phãi guang mu trong viêc di tiém väc xin va van dng nguO'i 
than di tiêm väc xin. Lam vic vOi cac doanh nghip, cong ty trên dja bàn (không thuc 
quàn l cüa Ban Quàn l Khu cOng nghe cao va cac khu cong nghip) dé triên khai tiêm 
chüng cho nguO'i lao dng kjp thai theo quy djnh. 

c) Chi dao Phông Y t qun, huyên va cac phOng, ban có lien quan phi hqp vài 
các dan vj phi trách tiem chüng trong cOng táe rà soát, mO'i tiêm và to chirc ph%ic vi tiêm 
chüng väc xin phOng C OVID- 19 cho cãc di tuçmg ti diem tiem chüng. 

d) Thrc hin truyn thông lien tic các thông dip tuyên truyn v tiêm chüng vc 
xin phông COVID- 19 cho các dOi tirong tren cac phuong tin thông tin ti dja phuang; 
truyên tãi ni dung den các T truO'ng T dan ph, các BI thu ehi b, Hi phin Va CC 
hi, doàn the dla phuang dé lông ghëp trong cãc cuc h9p, tuyén truyén, phô biên cho 
nguO'i dan dua tré di tiêm chüng. 

9. D nghj Uy ban Mt trân T quc Vit Nam thành ph: Tip tic chi do các t 
chi'rc doàn the chInh trj - xà hQi tang cug cOng tác tuyên truyên, van  dng doàn viên, 
hi vien và các tang lap nhán dan tIch cue hix&ng rng, tham gia tiêm vac xin phong 
COVID-19 cho các rihOm d6i tuvng. 
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10. Be nghj Lien doàn Lao dng thành ph: Tang cu&ng vn dng, tuyên truyên, 
khuyen khIch Cong nhân, nguà'i lam vic ti các Cong ty, doanh nghip thuc các khu 
cOng nghip tharn gia tiêm chüng vc xin phOng COVID- 19 rnüi nhäc li (müi 3, rnüi 4) 
day dü. 

Nhan diiçic K hoach nay, d nghi các ca quan, dcrn v, dja phirnng trin khai thrc 
hinc- 

No! nh/In: 
-BYt; 
- TT TU, U HDND TP (báo cáo); 
- CT, các PCT UBND TP; 
- Các sô, ban, ngánh, doãn th (dê thrc hin); 
- UBND các qun, huyn (dê thrc hin); 
- CVP vâ PCVP TJBND TP; 
- Luu: VT, SYT. 

30( 

KT. CHU T!CH 
PRO CHU T!CH 
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Ghichii 

CAn ci'r tInh hInh phân b 
vAc xin ciia Bô Y t d 
triên khai 
- Dtr kiên tliáng 7/2022: 
tiêm chüng miii 1 cho các 
tr dii diêu kin vA tiém 
chfing miii 2 cho các trê d 
tiëm miii I dii 04 tuAn 
- Tháng 8/2022: tiêm chiing 
miii 2 cho các tré dii tiëm 
miii 1 trong tháng 07/2022 
Va tip tiic tiêm vet 

S 
Cow 

(Kern 

Phu luc 1 
LT3iVN UNG DI]' MEN CAN TIEM VAC XIN PHONG 

Tf 5- DU'Oi 12 TUOI TRONG THiI GIAN DEN 
13 /KU- UBND ngày iq /7/2022 cza UBND thành phó) 

TT Qun, huyn S6ditirçrng 
quãn 1 (*) 

So Itrçrng dir kin tré 
tü 5 den du*i 12 tuôi can 

tiêm chüng (**) 

Müi 1 
con lLi can 

tiêm) 

Mill 2 tiêm 
trong tháng 

7/2022 
1 Cm Lê 18.828 15.906 1.882 
2 Hãi Châu 28. 108 25.113 3.660 

3 HOa Vang 18.061 14.246 3.059 

4 Lien Chiu 21.3 15 16.299 1.669 

5 NgU Hành Scm 12.713 9.604 1.846  

6 
San Trà 16.943 9.99 1 3.720 

7 Thanh Khê 17.020 11.050 3.580 
Tng 132.988 102.209 19.416 

(*) Ngudn s lieu theo ICe' Izoach se' 78/Kr-I- UBND ngày 13/4/2022 cüa UBND thànhphe' tong hçip t' báo 
cáo cza UBND các qi4n huyn 
(* *) Se' d6i tupng con iqi cdn tiêm chu'a loqi b'i cac truãng hcq, khOng ddng tiêm hoc chtra dá thô'i 
gian hoãn tiêm sau khi nhiêm COVID-19. 
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Phu1uc2 
sO LUQ'NG oOi TUONG DU' MEN CAN TIEM VAC XIN PHONG COVID-19 
MUI NHAC LiI DO! vOi TRE EM TY 12 BEN 17 TUOI vA MUI NHAC LI 

LAN 1 DOI vOi NGUYI LON TUJ' 18 TUOI TR LEN 
(Kern theo Ké' hogch s /KTI- UBND ngày Mi /7/2 022 cia UBND TP 

TT Qtin, huyn 

Tu 12 dn 17 tui TIr 18 tuôi tr& len 

Ghi chñ 
So dôi tuqng 
quail i (*) 

Müi nhc Iai 
(Con 
tiêm) (***) 

S d6i 
tirçng 

quãn 1$' 
(**) 

Müi hc 1t 
lan 1 

(Con Ii cn 
tiêm) (***) 

1 Cm L 14.997 13.443 115.514 10.361 -  Tháng 7 -  8/2022: 
Di.r kiên hoàn thânh 
tiêm chüng cho các 
dôi tirgng dü diu 
kintiêmching 

Các tháng con lai: 
tiêp tiic tiêm vet cho 
các dôi ttrçxng chua 
dii diu kin tiêm 
chiing trong các 
thangtnrâcdó 

2 Hâi Châu 16.046 15.499 160.477 55.133 

3 HôaVang 14.958 13.418 109.659 25.368 

4 Lien Chiu 16.538 15.235 140.741 38.416 

5 Ngii Hânh Scm 8.905 7.922 73.5 80 14.049 

6 SanTrà 14.757 13.087 123.341 32.962 

7 ThanhKhê 16.024 14.532 151.845 43.831 

Tng cong 102.225 93.136 875.157 220.120 

(*) Ngun s lieu: lheo Kéhogch s 188/KH-UBND ngay 30/10/2021 cOa UBND IT DàNáng ye vic 
ban hành ké hogch triên khai hem chOng cho ire em lit 12 den dzrái 18 tuOi Ic! thànhphO Dà NOng. 
(* *.)Nguon  sO l!u: Theo Chi cyc DOn sd KRHGD 1hong kê nOm 2020. 

* *) SO dOi tuçtng cOn iqi cOn tiêm cinca loqi zrfc cac rrzrông hqp khOng dông j  tiêm hoc chita dü thOi 
gian hoän hem sau khi nhiém COVID-19. 
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Ghi chü 

So' do'i tzrng con iqi can 
tiêrn chia loqi trzr cac 

tricOng hçip khOng dOng 
3 tiêm hoác chua dz th&i 
gian hoãn tiêm sau khi 

nhiêm COVID-19. 

PhJuc3 
G DTI KIEN cAN TIEM VAC XIN PHONG 

Ac LAI LAN 2 TRONG TIII GIAN DEN 
/K[-I- UBND ngày ,1'i /7/2022 cza UBND thành ph4) 

A 

So lung doi tirqng So lu'çrng con 1u tiem 
thrçvc quãn J () miii nhác Iai Ian 2 

3 17.566 270.614 

(*) Ngun so' 1/çu: Theo KE hoach so' 111/K UBND ngày 11/6/2022 cza U ban nhdn dan thOnh phO Dà Náng ye vic to cht'cc tiérn chthig vOc xin phOng COVID-19. 
Dói tu'Qng ducrc mui nhO'c Igi ldn 2 dang tiéiv tuc cap nháp so' rà soth' cta các don vj theo htróng dOn tgi COng vthi so 3309/B YT-Dp l2gày 23/6/2 022. 
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