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KẾ HOẠCH 

Tổ chức tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 

 trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, từ ngày 12/02 đến 16/02/2022 

 

  

Thực hiện Kế hoạch số 12746/KH-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc tổ chức tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021-2022; 

 Căn cứ Công văn số 467/SYT-NVYD ngày 27/01/2022 của Sở Y tế Khánh 

Hòa về việc phân bổ vắc xin Pifzer phòng COVID-19; 

 Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa tổ chức tiêm mũi 3 (liều bổ sung, liều nhắc lại) 

vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. Cụ thể như sau: 

1. Thông tin vắc xin: 

Sử dụng vắc xin Comirnaty (Pfizer) do Pfizer-BioNTech sản xuất.  

Số lô: 1F1038A 

2. Thời gian, địa điểm tiêm chủng:  

 - Tiêm từ ngày 12/02 đến 16/02/2022;  

- Tiêm tại Trạm Y tế 27 xã, phường 

         3. Đối tượng tiêm chủng: 

 3.1. Tiêm liều bổ sung vắc xin phòng Covid-19: 

 - Người trên 50 tuổi; người từ 18 tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch, 

bệnh nền; 

 - Khoảng cách: Tiêm 01 mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản từ 28 

ngày đến 3 tháng. 

 Đối với những người có chỉ định tiêm liều bổ sung, sau khi đã tiêm liều bổ sung 

thì được coi là hoàn thành liều cơ bản. 

 3.2. Tiêm liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19: 

 Người đã tiêm 2 mũi bằng các loại vắc xin Pfizer, Moderna, AstraZeneca, 

Verocell trên 3 tháng.  

 3.3. Đối với những người đã mắc COVID-19: 

  Tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định. 

 *Các Trạm y tế chú ý: phải sử dụng hết số liều vắc xin Pfizer đang tồn trước 

ngày 19/02/2022 (Số lô: 1F1036A, rã đông ngày 19/01/2022). Sau đó mới sử dụng 

đến vắc xin Pfizer cấp đợt này (Số lô: 1F1038A, rã đông ngày 08/02/2022). 

 

 



 4. Điểm tiêm chủng: 

 Thực hiện theo quy định “Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19” ban hành kèm theo Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ 

Y tế. 

 5. Giao nhận vắc xin, vật tư tiêm chủng: 

 - Cán bộ phụ trách tiêm chủng trạm y tế nhận vaccine, vật tư tiêm chủng vào 

sáng ngày tiêm chủng tại Khoa Dược (Cơ sở 2- Trung tâm Y tế). Cuối ngày bàn giao 

số vắc xin chưa tiêm hết về Khoa Dược. 

 - Các Trạm Y tế tự phô tô các loại biểu mẫu phục vụ cho công tác tiêm chủng. 

Số lượng các loại mẫu theo số liều vắc xin phâm bổ trong đợt tiêm. Quyết toán kinh 

phí phô tô vào nguồn kinh phí thường xuyên của Trạm. 

 6. Kế hoạch cấp cứu: 

- Trưởng trạm Y tế chịu trách nhiệm phân công Y – Bác sĩ phụ trách theo dõi sau 

tiêm, xử lý tai biến tiêm chủng (nếu có); 

- Khi cần thiết, các Y - Bác sĩ trạm y tế gọi xe cấp cứu như sau: 

+ Các Trạm Y tế Ninh Hiệp, Ninh Đa, Ninh Hà, Ninh Giang, Ninh Phú, Ninh 

Đông, Ninh An, Ninh Sơn: gọi cấp cứu Bệnh viện ĐKKV Ninh Hòa 

(SĐT:0258.3844176); 

+ Các Trạm Y tế Ninh Sim, Ninh Tây, Ninh Thượng, Ninh Thân, Ninh 

Trung, Ninh Xuân, Ninh Phụng: gọi cấp cứu 0985553334 (BS.Mỹ); 0905456971 (lái 

xe Minh); 

+ Các Trạm Y tế Ninh Ích, Ninh Lộc, Ninh Hưng, Ninh Tân, Ninh Quang, Ninh 

Bình: gọi cấp cứu 0708687789 (BS.Thường); 0345368647 (lái xe Trí); 

+ Các Trạm Y tế Ninh Thọ, Ninh Diêm, Ninh Hải, Ninh Phước, Ninh Thủy, 

Ninh Vân: gọi cấp cứu 0983630977 (BS.Lợi); 0905214007 (lái xe Đạt). 

7. Công tác báo cáo:  

Cuối mỗi ngày, cán bộ phụ trách tiêm chủng Trạm y tế thống kê số lượng người 

tiêm trong ngày theo từng độ tuổi, mũi tiêm và từng loại vắc xin. Báo cáo theo mẫu về 

khoa Kiểm soát bệnh tật trước 18 giờ  để tổng hợp báo cáo tuyến trên. 

8. Đề nghị phối hợp: 

 - Ủy ban Nhân dân thị xã: quan tâm chỉ đạo các phòng, ban, ngành, cơ quan, 

đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn... thông báo rộng rãi cho 

cán bộ, nhân viên thuộc đơn vị đến đăng ký tiêm tại các trạm y tế xã, phường nơi lưu 

trú trên địa bàn thị xã Ninh Hoà.  

 - Trung tâm Văn hóa - thông tin và thể thao thị xã: chỉ đạo Đài truyền thanh 

thị xã thông báo thời gian, địa điểm tiêm vắc xin mũi 3 (tiêm liều bổ sung, liều nhắc 

lại) vắc xin phòng COVID-19 cho người đủ điều kiện tiêm chủng trong đợt này biết 

thông tin đi tiêm chủng. 

 

 

 



- Ủy ban Nhân dân các xã, phường:  

 + Gửi giấy mời, thông báo cho người đủ điều kiện tiêm chủng trong đợt này 

đến điểm tiêm chủng tại Trạm Y tế theo khung giờ phù hợp; 

 + Chỉ đạo các lực lượng công an, dân quân, đoàn thể hỗ trợ các điểm tiêm, giữ 

trật tự, phân luồng, hướng dẫn người dân thực hiện tốt 5K và đảm bảo giãn cách theo 

quy định; 

 + Chỉ đạo các đoàn thể phối hợp trạm y tế tổ chức tiêm tại nhà cho người cao 

tuổi di chuyển khó khăn, không thể đi đến điểm tiêm chủng; 

 + Hỗ trợ Đoàn viên thanh niên thực hiện hướng dẫn cho đối tượng tiêm chủng 

điền thông tin vào các mẫu phiếu tiêm chủng; nhập dữ liệu vào phần mềm tiêm chủng, 

bảo đảm tất cả người đã tiêm chủng phải được nhập liệu ngay trong ngày. 

- Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa: phân công xe cấp cứu, nhân lực sẵn 

sàng hỗ trợ cấp cứu tại các điểm tiêm tại các xã phường: Ninh Hiệp, Ninh Đa, Ninh 

Hà, Ninh Giang, Ninh Phú, Ninh Đông, Ninh An, Ninh Sơn.  

 Đính kèm 

  - Bảng phân bổ vắc xin Pfizer phòng COVID-19 các xã phường; 

  - Mẫu phiếu khám sàng lọc người lớn; 

  - Mẫu giấy chứng nhận tiêm vắc xin. 

 

 
Nơi nhận:         GIÁM ĐỐC 
- Sở Y tế (báo cáo-VBĐT); 
- Trung tâm KSBT (báo cáo-VBĐT); 
- UBND thị xã (báo cáo-VBĐT); 
- BCĐ PCD thị xã (báo cáo-VBĐT); 
- UBND 27 xã, phường (VBĐT); 
- Phòng Y tế thị xã (VBĐT); 
- Bệnh viện ĐKKV Ninh Hòa (VBĐT); 
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã; 

- Lãnh đạo TTYT (VBĐT);                                                                    Trịnh Tiến Khoa 
- Các đơn vị trực thuộc (VBĐT); 
- Lưu: VT, KSBT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phân bổ vắc xin Pfizer phòng COVID-19 các xã phường 

(Tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại cho các đối tượng) 

Đợt tiêm từ ngày 12/02 đến 16/02/2022  

TT Xã phường 

Số  người 

đã tiêm 

mũi 2 chưa 

tiêm mũi 3 

Số liều vắc xin đang tồn 

 tại Trạm Y tế 

Cấp phát vắc xin 

Pfizer 

Astra 

zeneca 
Pfizer Cộng Số liều 

Quy ra 

lọ 

1 Ninh An 3002 0 612 612 2292 382 

2 Ninh Bình 1030 0 0 0 984 164 

3 Ninh Đa 1125 0 0 0 1080 180 

4 Ninh Diêm 1993 300 384 684 1254 209 

5 Ninh Đông 406 0 0 0 384 64 

6 Ninh Giang 1579 0 0 0 1512 252 

7 Ninh Hà 1696 0 0 0 1626 271 

8 Ninh Hải 17 80 138 218 0 0 

9 Ninh Hiệp 3944 0 348 348 3456 576 

10 Ninh Hưng 594 0 24 24 546 91 

11 Ninh Ích 125 0 0 0 120 20 

12 Ninh Lộc 1178 0 0 0 1128 188 

13 Ninh Phú 439 0 36 36 384 64 

14 Ninh Phung 2048 0 96 96 1872 312 

15 Ninh Phước 2085 180 348 528 1500 250 

16 Ninh Quang 90 0 0 0 84 14 

17 Ninh Sim 683 0 0 0 654 109 

18 Ninh Sơn 1232 180 84 264 924 154 

19 Ninh Tân 0 0 0 0 0 0 

20 Ninh Tây 1114 0 90 90 978 163 

21 Ninh Thân 958 0 0 0 924 154 

22 Ninh Thọ 1987 160 330 490 1440 240 

23 Ninh Thượng 1583 0 0 0 1512 252 

24 Ninh Thủy 2555 0 0 0 2448 408 

25 Ninh Trung 1405 0 0 0 1350 225 

26 Ninh Vân 102 0 0 0 96 16 

27 Ninh Xuân 1302 0 0 0 1248 208 

28 Cơ sở 2 0 0 90 90 204 34 

  Cộng 34272 900 2580 3480 30000 5000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC: (Ban hành kèm theo Quyết định số 5785/QĐ-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2021) 

CƠ SỞ TIÊM CHỦNG                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
…………………………                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHIẾU SÀNG LỌC TRƯỚC TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 
DÀNH CHO NGƯỜI TỪ 18 TUỔI TRỞ LÊN 

Họ và tên: ..................................................  Ngày   sinh:  /............ /...........     Nam    □     Nữ □ 

CCCD/CMT/Hộ chiếu (nếu có):.......................................... Số điện thoại:....................... 

Địa chỉ liên hệ: .................................................................................................................... 

Đã tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

□ Chưa tiêm 

□ Đã tiêm mũi 1, loại vắc xin:.......................................... Ngày tiêm:.................................. 

□ Đã tiêm mũi 2, loại vắc xin:.......................................... Ngày tiêm:.................................. 

□ Đã tiêm mũi 3, loại vắc xin:.......................................... Ngày tiêm:.................................. 

I. Sàng lọc 
1. Tiền sử rõ ràng phản vệ với vắc xin phòng COVID-19 lần trước hoặc các thành phần của 
vắc xin phòng COVID-19 

Không □ Có □ 

2. Đang mắc bệnh cấp tính Không □ Có □ 
3. Phụ nữ mang thaia     
3a. Phụ nữ mang thai < 13 tuần Không □ Có □ 
3b. Phụ nữ mang thai ≥ 13 tuầnb Không □ Có □ 
4. Phản vệ độ 3 trở lên với bất kỳ dị nguyên nào (Nếu có, loại tác nhân dị ứng:……………..) Không □ Có □ 
5. Đang bị suy giảm miễn dịch nặng, ung thư giai đoạn cuối đang điều trị hóa trị, xạ trị Không □ Có □ 
6. Tiền sử dị ứng với bất kỳ dị nguyên nào Không □ Có □ 
7. Tiền sử rối loạn đông máu/cầm máu Không □ Có □ 
8. Rối loạn tri giác, rối loạn hành vi Không □ Có □ 
9. Bất thường dấu hiệu sống (Nếu có, ghi rõ......) 
• Nhiệt độ:                      độ C                • Mạchc:                      lần/phút 
• Huyết ápd:                    mmHg            • Nhịp thởc:                  lần/phút 

Không □ Có □ 

10. Các chống chỉ định/trì hoãn kháce (nếu có, ghi rõ) Không □ Có □ 

II. Kết luận: 
- Đủ điều kiện tiêm chủng ngay: Tất cả đều KHÔNG có điểm bất thường và KHÔNG có chống chỉ định 
tiêm vắc xin theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất                                             □ 
- Chống chỉ định tiêm chủng vắc xin cùng loại: Khi CÓ bất thường tại mục 1                    □ 
- Trì hoãn tiêm chủng: Khi CÓ bất kỳ một điểm bất thường tại các mục 2, 3a                   □ 
- Chỉ định tiêm tại các cơ sở y tế có đủ điều kiện cấp cứu phản vệ: Khi CÓ bất thường tại mục 4     □ 
- Nhóm thận trọng khi tiêm chủng: Khi CÓ bất kỳ một điểm bất thường tại các mục 3b, 5, 6, 7, 8, 9.        □ 
Lý do:.......................................................................................................................... 

  Thời gian:  ....giờ....phút, ngày …tháng …năm…. 

Người thực hiện sàng lọc 

(ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 
a Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú: cần đối chiếu với hướng dẫn sử dụng vắc xin để chỉ định loại vắc xin được phép sử dụng 
b Với PNMTi ≥ 13 tuần: Giải thích lợi ích/nguy cơ và ký cam kết nếu đồng ý tiêm và chuyển đến cơ sở có cấp cứu sản khoa để tiêm 
c Đo mạch, đếm nhịp thở ở người có tiền sử suy tim hoặc phát hiện bất thường như đau ngực, khó thở….. 
d Đo huyết áp đối với người có tiền sử tăng huyết áp/ huyết áp thấp, người bệnh nền liên quan đến bệnh lý tim mạch, người trên 65 tuổi 
e Các trường hợp chống chỉ định/trì hoãn theo hướng dẫn của nhà sản xuất đối với loại vắc xin COVID-19 sử dụng hoặc phát hiện có các yếu tố bất 
thường khác 
 

 

PHIẾU ĐỒNG Ý THAM GIA TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19 

1. Tiêm chủng vắc xin là biện pháp phòng bệnh hiểu quả, tuy nhiên vắc xin phòng COVID-19 có thể 
không phòng được bệnh hoàn toàn. Người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đủ liều có thể phòng 
được bệnh hoặc giảm mức độ nặng nếu mắc COVID-19. Sau khi được tiêm vắc xin phòng COVID-19 cần 
thực hiện đầy đủ Thông điệp 5K phòng, chống dịch COVID-19 

2. Tiêm chủng vắc xin phòng CVID-19 có thể gây ra một số biểu hiện tại chổ tiêm hoặc toàn thân như 
sưng, đau chỗ tiêm, nhức đầu, buồn nôn, sốt, đau cơ…hoặc tai biến nặng sau tiêm chủng. 

3. Khi có triệu chứng bất thường về sức khỏe, người được tiêm chủng cần liên hệ với cơ sở y tế gần nhất 
để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. 

Sau khi đã đọc các thông tin nêu trên, tôi đã hiểu về các nguy cơ và 

 Đồng ý tiêm:                   Không đồng ý tiêm:     

Họ tên người được tiêm chủng:……………….………………………… Số điện thoại:………… …… 
                                                                                 ………………., ngày………tháng…….năm 2022 
                                                   (Ký, ghi rõ họ tên) 

 



PHỤ LỤC 4 
MẪU GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ TIÊM VẮC XIN COVID-19 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/QĐ-BYT ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Bộ Y tế) 

QR 

CODE 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

GIẤY XÁC NHẬN ĐÃ TIÊM VẮC XIN COVID-19 

(CERTIFICATE OF COVID-19 VACCINATION) 

    Họ và tên/Name: ......................................................... Giới tính/Sex:  Nam □   Nữ □   

    Ngày sinh/Date of birth (day/month/year): .............................................................. 

    Số CCCD/CMT/hộ chiếu/định danh cá nhân (ID): ................................................. 

    Số điện thoại/Tel: ..................................................................................................... 

    Địa chỉ (Address): .................................................................................................... 

    Đã được tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19/Has been vaccinated with COVID-19: 

Liều cơ bản/primary dose 

Mũi 1/First dose 
Ngày/date .............................. 

Loại vắc xin/Vaccine:................ 

Cơ sở tiêm chủng/Immunization unit 
Ký tên, đóng dấu 
(Sign and Stamp) 

 

 

 

Mũi 2/Second dose 
Ngày/date .................................... 

Loại vắc xin/Vaccine:................... 

Cơ sở tiêm chủng/Immunization unit 
Ký tên, đóng dấu 
(Sign and Stamp) 

 

 

 

Mũi 3/Third dose 
Ngày/date .................................... 

Loại vắc xin/Vaccine:................... 

Cơ sở tiêm chủng/Immunization unit 
Ký tên, đóng dấu 
(Sign and Stamp) 

 

 

Liều bổ sung/additional dose 

Ngày/date .................................... 

Loại vắc xin/Vaccine:.................. 

Cơ sở tiêm chủng/Immunization unit 
Ký tên, đóng dấu 
(Sign and Stamp) 

 

 

 

Liều nhắc lại/booster dose* 

Mũi 1/First dose 
Ngày/date ................................. 

Loại vắc xin/Vaccine:................ 

Cơ sở tiêm chủng/Immunization unit 
Ký tên, đóng dấu 
(Sign and Stamp) 

 

 

Mũi 2/Second dose 
Ngày/date ................................. 

Loại vắc xin/Vaccine:................ 

Cơ sở tiêm chủng/Immunization unit 
Ký tên, đóng dấu 
(Sign and Stamp) 

 

 

Mũi 3/Third dose 
Ngày/date ................................. 

Loại vắc xin/Vaccine:.......................... 

Cơ sở tiêm chủng/Immunization unit 
Ký tên, đóng dấu 
(Sign and Stamp) 

 

 

 


		2022-02-11T15:22:51+0700
	Việt Nam
	Trịnh Tiến Khoa<ttkhoa.ytnh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-02-11T15:17:18+0700
	Việt Nam
	Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa<ytnh.syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-02-11T15:17:32+0700
	Việt Nam
	Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa<ytnh.syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




