
KẾ HOẠCH 

Tiêm bổ sung vắc xin Bại liệt (IPV) 

trên địa bàn Phường Quyết Thắng  năm 2020 

 

Thực hiện kế hoạch số: 2221/KH-UBND ngày 02/10/2020 của Uỷ ban 
nhân dân thành phố Lai Châu về triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Bại 
liệt (IPV) trên địa bàn thành phố Lai Châu năm 2020. 

UBND Phường Quyết Thắng ban hành Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin 
Bại liệt (IPV) trên địa bàn phường Quyết Thắng năm 2020, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh Bại liệt trong cộng đồng nhằm chủ 
động phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ thành quả thanh toán bại liệt. 

2. Mục tiêu cụ thể 

 - Đạt tỷ lệ ≥ 90% đối tượng được tiêm bổ sung 01 mũi vắc xin Bại liệt 
(IPV) trên toàn địa bàn phường Quyết Thắng. 

- Đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng theo quy định tại Nghị định 
số 104/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính phủ. 

 II. THỜI GIAN, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG THỨC TRIỂN KHAI 

1. Thời gian, phạm vi triển khai 

 Thời gian thực hiện: tháng 11 năm 2020 

 Phạm vi: tại 6/6 tổ dân phố, bản trên địa bàn phường Quyết Thắng. 

 2.  Đối tượng triển khai 

- Tất cả trẻ sinh ra từ ngày 01/03/2016 đến ngày 28/02/2018 chưa được 
tiêm vắc xin Bại liệt IPV trong tiêm chủng thường xuyên.  

- Ngoaị trừ trường hơp̣ sau (trường hợp không tiêm): Trẻ có bằng chứng 
đã tiêm ít nhất 01 mũi vắc xin phối hợp có thành phần bại liệt. 

- Tổng số đối tượng trong diện tiêm chủng dự kiến là: 48trẻ. 

3. Phương thức triển khai 

- Tổ chức triển khai dưới hình thức chiến dịch tiêm chủng bổ sung: 

 + Tại trường học: Tiêm chủng cho trẻ em đang học mầm non, mẫu giáo, 
nhà trẻ. 

+ Tại trạm Y tế: Tiêm chủng cho trẻ không đi học, trẻ vãng lai và thực 
hiện tiêm vét. 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

 PHƯỜNG QUYẾT THẮNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:      /KH-UBND Lai Châu, ngày tháng 9 năm 2020 
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  - Thực hiện tiêm vét cho những trẻ bị sót ngay cuối đợt hoặc trong tiêm 
chủng thường xuyên. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1.Công tác truyền thông 

- Tuyên truyền trênhệ thống loa truyền thanh không dây của phường, áp 
phích, tờ rơi, tuyên truyền trực tiếp thông qua cán bộ y tế, nhân viên y tế thôn 
bản, hội phụ nữ, … 

- Tập trung tuyên truyền cho các đối tượng là gia đình có trẻ sinh ra từ 
ngày 01/03/2016 đến ngày 28/02/2018 chưa được tiêm vắc xin IPV, tuyên 
truyền cho các thành viên liên quan như giáo viên tại trường, hội phụ nữ, 
Đoàn thanh niên, ... biết và hiểu được tầm quan trọng, mục tiêu của đợt 
chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Bại liệt (IPV), tác dụng, lợi ích của việc 
tiêm vắc xin và những phản ứng có thể gặp phải sau tiêm, cách xử trí các 
phản ứng sau tiêm (nếu có). 

Thời gian tuyên truyền: Dự kiến bắt đầu từ tháng 11 năm 2020 đến hết 
thời gian triển khai tiêm bổ sung vắc xin Bại liệt (IPV). 

2.Công tác điều tra, lập danh sách đối tượng 

- Điều tra trong trường học:Trạm Y tế xã, phường phối hợp với Ban Giám 
hiệu nhà trường, giáo viên, y tế trường học lập danh sách  theo dõi đối với trẻ 
được sinh ra từ ngày 01/03/2016 đến ngày 28/02/2018. 

- Điều tra tại cộng đồng: Trạm Y tế xã, phường phối hợp với y tế thôn, 
bản, cộng tác viên dân số, trưởng bản, tổ dân phố rà soát nhóm trẻ không đi học 
tại cộng đồng được sinh từ ngày 01/03/2016 đến ngày 28/02/2018. Thống kê, 
lập danh sách bao gồm cả trẻ vãng lai, trẻ chưa được quản lý tại vùng. 

- Tiến hành điều tra từng tổ dân phố, bản, từng lớp học có đối tượng 
tiêm bổ sung trên đại bàn phường. Tổ chức điều tra trước khi triển khai tiêm 
chủng tối thiểu 1 tháng. 

3.Tiếp nhận vận chuyển cung ứng vắc xin, vật tư 

Trạm Y tế xã, phường tiếp nhận vận chuyển vắc xin, vật tư từ kho bảo 
quản vắc xin của Trung tâm y tế thành phố đến các điểm tiêm tối thiểu 01 ngày 
trước khi triển khaithực hiệnđồng loạt. 

4.Tổ chức tiêm chủng, kiểm tra, giám sát 

- Trạm y tế xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức tiêm chủng thực hiện theo 
đúng quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Chính Phủ 
quy định về hoạt động tiêm chủng; Thông tư số 34/2018/TT-BYT, ngày 
12/11/2018của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-
CP, ngày 01/7/2016 của Chính Phủ quy định về hoạt động tiêm chủng. 

- Số lượng điểm tiêm chủng 2 điểm trong đó: Điểm tiêm chủng cố định tại  
Trạm Y tế phường: 1 điểm tiêm; điểm tiêm chủng ngoài trạm: 1 điểm tiêm. 

5. Công tác bảo đảm an toàn tiêm chủng 

- Bố trí các đội cấp cứu lưu động tại các điểm tiêm chủng để xử lý kịp 
thời các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng (nếu có). 
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- Bảo quản vắc xin an toàn, chất lượng; không lấy sẵn vắc xin vào bơm 
tiêm khi chưa có trẻ đến tiêm chủng. 

- Các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng thực hiện theo Điều 
14,15,16 chương IV Thông tư 34/2018/TT-BYT, ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế. 

- Thực hiện nghiêm túc khám sàng lọc, tư vấn trước tiêm chủng theo 
Quyết định số 2470/QĐ-BYT, ngày 14/06/2019 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn 
khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em. 

- Theo dõi, xử lý kịp thời các trường hợp phản ứng sau sử dụng vắc xin. 

6.Công tác thông kê, báo cáo 

- Hàng ngày kết thúc buổi tiêm Trạm Y tế  phường cập nhật kết quả báo 
cáo nhanh tình hình sử dụng vắc xin, bơm kim tiêm và các vật tư khác, các sự cố 
xảy ra trong buổi tiêm chủng về Trung tâm Y tế thành phố để xử lý. Rà soát các 
đối tượng chưa được tiêm để kịp thời thông báo cho gia đình đưa trẻ đến tiêm bổ 
sung vào cuối buổi tiêm hoặc vào ngày thực hiên tiêm vét. 

- Kết thúc chiến dịch tổng hợp báo gửi về Trung tâm Y tế thành phố để 
tổng hợp báo cáo theo quy định. 

IV. KINH PHÍ 

Kinh phí triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Bại liệt (IPV)sử dụng từ nguồn 
kinh phí Chương trình mục tiêu y tế - dân số. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND phường 

Ủy ban nhân dân phường ban hành kế hoạch triển khai tiêm bổ sung vắc 
xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) trên địa bàn phường. 

Chỉ đạo Công chức văn hóa phối hợp với Trạm y tế, các đoàn thể tổ chức 
triển khai công tác thông tin, tuyên truyền cho người dân trên địa bàn biết về kế 
hoạch tổ chức triển khai tiêm bổ sung vắc xin uốn ván - bạch hầu giảm liều (Td) để 
người dân đưa trẻ đến tiêm chủng. 

Chỉ đạo các ban ngành có liên quan, các trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố 
phối hợp với Trạm Y tế xã, phường điều tra lập danh sách đối tượng tiêm chủng 
trên địa bàn, đảm bảo không bỏ sót đối tượng. 

2. Trạm y tế 

Trạm Y tế tham mưu cho UBND phường ban hành kế hoạch triển khai Tiêm 
bổ sung vắc xin Bại liệt (IPV) trên địa bàn phường Quyết Thắng năm 2020. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể có liên quan tổ chức 
triển khai thực hiện kế hoạch Tiêm bổ sung vắc xin Bại liệt trên địa bàn. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công 
tác tuyên truyền, vận động để người dân chủ động đưa trẻ đến tiêm chủng. 

- Xây dựng kế hoạch chi tiết, bố trí đội cấp cứu lưu động, bố trí đầy đủ 
nhân lực, vắc xin, vật tư, trang thiết bị cho điểm tiêm, chuẩn bị tốt công tác cấp 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-2535-qd-byt-2014-huong-dan-theo-doi-cham-soc-xu-tri-phan-ung-sau-tiem-chung-239886.aspx
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cứu, xử trí các trường hợp phản ứng sau tiêm, đảm bảo an toàn tiêm chủng và 
hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

- Chủ trì tham mưu cho UBND phường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, bộ 
phận có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch và tổng hợp báo cáo về trung 
tâm y tế thành Phố  theo quy định. 

3. Trường Mần non Hoa Ban 

- Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo các giáo viên,  y tế trường học lập 
danh sách các đối tượng trong độ tuổi theo lớp, bố trí địa điểm tiêm chủng tại 
trường học; phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động gia đình trẻ cho trẻ tham 
gia tiêm vắc xin tại trường đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch, không ảnh hưởng 
đến việc học tập vui chơi của trẻ. 

- Phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi triển khai 
chiến dịch tại trường. 

4. Văn hóa và thông tin, truyền thanh phường 

- Phối hợp với Trạm y tế phường thực hiện chiến dịch truyền thông trên 
hệ thống loa phát thanh của phường trong suốt thời gian tổ chức chiến dịch. 

- Tập trung tuyên truyền tầm quan trọng lợi ích của việc tiêm vắc xin Bại 
liệt (IPV) là biện pháp phòng bệnh chủ động và hiệu quả. 

5. Đề nghị Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể phường 

Phối hợp với trạm y tế, các tổ trưởng tổ dân phố, thực hiện tuyên truyền, 
vận động gia đình có trẻ sinh ra từ ngày 01/03/2016 đến ngày 28/02/2018 đưa 
trẻ tiêm chủng theo kế hoạch. 

6. Tổ trưởng tổ dân phố, bản và  Y tế bản, cộng tác viên dân số 

- Tổ trưởng tổ dân phố, trưởng bản và Y tế thôn bản phối hợp với trạm y 
tế phường điều tra lập danh sách đối tượng tiêm chủng ngoài trường học trên địa 
bàn, hoàn thành trước  20/10/2020, bảo đảm không bỏ sót đối tượng. 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể xã triển khai 
chiến dịch tiêm vắc xin Bại liệt (IPV)cho các đối tượng theo danh sách đã điều 
tra, đảm bảo an toàn và hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra. 

Trên đây là Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin Bại liệt (IPV) trên địa bàn 

phường Quyết Thắng năm 2020 củaỦy ban nhân phường Quyết Thắngđề nghị 

các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Trung tâm y tế dự phòng thành phố; 

- TT. Đảng ủy-HĐND-UBND phường; 

- Trạm y tế phường ; 

- Trường Mầm non Hoa Ban ; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Đoàn Văn Toàn 
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