UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẮC HÀ

Số: 48

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Hà, ngày 24 tháng 02 năm 2021

/KH-UBND

KẾ HOẠCH
Triển khai tiêm bổ sung vắc xin bại liệt tiêm (IPV)
trên địa bàn huyện Bắc Hà năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 216 KH-UBND ngày 05/10/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Lào Cai về việc triển khai tiêm bổ sung vắc bại liệt( IPV) trên địa bàn
tỉnh Lào Cai năm 2021.
UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin
bại liệt tiêm (IPV) trên địa bàn huyện Bắc Hà năm 2021, như sau:
II. 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 bệnh bại liệt.
2. Mục tiêu cụ thể
- Trên 90% trẻ chưa được tiêm trong giai đoạn từ 01/3/2016 đến 28/02/2018
tại 19 xã, thị trấn được tiêm bổ sung 01 mũi vắc xin bại liệt (IPV).
- 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 quy định về hoạt động tiêm
chủng và các quy định của Bộ Y tế về tiêm chủng.
III. Đối tượng, phạm vi và thời gian triển khai
1. Phạm vi triển khai: Toàn bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
2. Đối tượng:
- Tất cả trẻ chưa được tiêm vắc xin có chứa thành phần bại liệt trong giai
đoạn từ 01/3/2016 đến 28/02/2018.
- Lưu ý: KHÔNG tiêm vắc xin IPV cho trẻ đã được tiêm vắc xin phối hợp có
chứa thành phần bại liệt trước đây.
Bảng 1. Dự kiến số đối tượng tiêm vắc xin IPV
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Thị Trấn Bắc Hà
Lùng Cải
Lùng phình
Tả Van Chư
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117
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3. Thời gian và phương thức triển khai
3.1. Thời gian: Từ ngày 16/3/2021 đến ngày 19/3/2021.
3.2. Phương thức triển khai: Chiến dịch triển khai đồng loạt tại 19/19 xã,
thị trấn trên địa bàn huyện.
IV. Hoạt động triển khai
1. Điều tra, lập danh sách đối tượng
- Phương thức điều tra:
+ Điều tra trong trường học: Lập danh sách theo lớp đối với trẻ đang đi học.
Cần trao đổi với Ban giám hiệu các trường về kế hoạch phối hợp triển khai với
Trạm y tế, đề nghị nhà trường bố trí giáo viên, cán bộ y tế học đường (nếu có) phối
hợp y tế địa phương thống kê, đăng ký đầy đủ học sinh trong độ tuổi theo lớp (
Theo mẫu phụ lục 1A)
+ Điều tra tại cộng đồng: Trẻ tại cộng đồng không đi học theo thôn bản với
sự hỗ trợ của Y tế thôn bản, cộng tác viên dân số, trưởng thôn trên địa bàn. Danh
sách bao gồm cả đối tượng vãng lai, lưu ý những trẻ chưa được quản lý tại vùng
sâu, vùng xa, vùng giáp ranh và nơi có biến động dân cư ( Theo phụ lục 1B)
- Lưu ý: Lập danh sách các trẻ theo độ tuổi quy định. Hỏi kỹ bà mẹ và đối
chiếu sổ sách, xác định những trẻ đã được tiêm IPV trước đó và ghi vào cột ghi
chú “ đã tiêm IPV”
2. Cung ứng vắc xin Td và vật tư tiêm chủng
2.1. Trung tâm y tế huyện
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- Xây dựng kế hoạch lĩnh vắc xin và vật tư tiêm chủng từ kho tỉnh về kho
trung tâm để bảo quản, đồng thời tiến hành phân bổ, cấp phát cho Trạm Y các xã,
thị trấn theo đối tượng đã điều tra.
- Thời hạn cấp phát vắc xin tới xã là trước thời điểm triển khai của xã đó từ
1- 2 ngày đối với các xã xa, hoặc ngay trước buổi tiêm đối với các xã gần.
2.2. Tuyến xã
- Lĩnh vắc xin, vật tư tiêu hao từ kho của Trung tâm Y tế huyện, bảo quản và
vận chuyển vắc xin tới các điểm tiêm trước buổi tiêm chủng.
- Tổ chức điều tra đối tượng, tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch chi
tiết đến từng bàn tiêm chủng (Ngày, giờ, địa điểm triển khai, đối tượng uống vắc
xin, nhiệm vụ cán bộ thực hiện…).
- Trước mỗi vòng triển khai tiêm vắc xin các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn
phải có đầy đủ danh sách đối tượng tại các điểm tiêm và phối hợp với nhân viên y
tế thôn bản thông báo tới các gia đình có trẻ trong diện tiêm vắc xin phòng bại liệt
trong chiến dịch, tránh bỏ sót đối tượng.
- Báo cáo kết quả triển khai, các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng về
Trung tâm y tế huyện theo quy định (Theo phụ lục 3).
3. Truyền thông
- Tuyến huyện: Thực hiện truyền thông trên các phương tiện truyền thông
đại chúng như báo, đài truyền hình, đài phát thanh của địa phương để người dân
biết về sự cần thiết đi tiêm chủng vắc xin IPV và chủ động đưa trẻ đi tiêm chủng.
Khuyến cáo gia đình cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi tham gia buổi tiêm chủng.
- Tuyến xã: Thông báo hàng ngày trên loa, đài về đối tượng, thời gian, địa
điểm tổ chức buổi tiêm vắc xin IPV.
- Các trường tiểu học: Trạm Y tế xã phối hợp với nhà trường thực hiện
truyền thông trực tiếp cho các bậc phụ huynh và học sinh về sự cần thiết tiêm
chủng vắc xin IPV, gửi giấy mời cho phụ huynh học sinh thông báo thời gian, địa
điểm tiêm chủng.
- Truyền thông trực tiếp thực hiện trước và thời điểm triển khai kết hợp điều
tra đối tượng.
4. Tổ chức tiêm chủng
4.1. Hình thức triển khai
- Căn cứ số đối tượng tại địa phương triển khai tiêm chủng vắc xin IPV đồng
loạt tại các trường và cộng đồng theo lịch.
- Tổ chức tiêm vét cho những trẻ bị sót hoặc vì lý do nào đó chưa được tiêm
trong chiến dịch vào sau ngày tiêm chiến dịch 01 tuần.
4.2. Tổ chức buổi tiêm chủng
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- Phân công nhân lực tại điểm tiêm và phương án hỗ trợ của tuyến, đặc biệt
là tăng cường cán bộ y tế khám sàng lọc và cấp cứu lưu động.
- Đối với điểm tiêm chủng tại trường học: Bố trí một phòng tiêm riêng biệt,
tổ chức tiêm cuốn chiếu từng lớp, lần lượt cho từng trẻ. Cần có sự tham gia của
thầy/cô giáo tại điểm tiêm chủng. Tránh phản ứng lan truyền và có kế hoạch xử trí
kịp thời khi có phản ứng tâm lý, ảnh hưởng tới tâm lý học sinh, phụ huynh.
- Điểm tiêm tại Trạm y tế và ngoại trạm: Có thể kết hợp tiêm vét hoặc trong
tiêm chủng thường xuyên nếu số lượng không nhiều, có đủ cán bộ y tế.
a) Số buổi tiêm và số đối tượng trong một buổi tiêm
- Buổi tiêm chủng tại mỗi điểm tiêm phụ thuộc vào số đối tượng trên địa bàn.
- Đối tượng một buổi tiêm: Không quá 20 trẻ/bàn tiêm/1 buổi tiêm.
b) Đảm bảo an toàn tiêm chủng
- Quy trình tổ chức buổi tiêm chủng thực hiện theo đúng quy định tại Nghị
định số 104/2016/NĐ-CP và Thông tư số 34/2018/TT-BYT.
- Khám sàng lọc trước tiêm chủng theo Quyết định 2470/QD-BYT.
- Phòng chống sốc: Trang bị, nhân lực tại chỗ, hỗ trợ của hệ điều trị; theo
dõi, xử trí kịp thời phản ứng sau tiêm chủng (nếu có) bao gồm các trường hợp phản
ứng nặng và cụm ca phản ứng.
- Lưu ý: Đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch bệnh covid 19:
Đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi đến điểm tiêm chủng, không tập trung đông
người, thực hiện giãn cách trong buổi tiêm chủng.
c) Rà soát và tiêm vét
- Trong buổi tiêm: Phối hợp với các cộng tác viên cơ sở để thông báo và vận
động cha mẹ đưa trẻ đến tiêm chủng. Bổ sung thêm vào danh sách các trẻ vãng lai
và thống kê riêng theo mẫu ghi chép và báo cáo.
- Vào cuối mỗi buổi tiêm: Đánh dấu và xác định các trẻ chưa tiêm trong
danh sách đã đăng ký ban đầu cũng như trẻ vãng lai mới phát hiện. Kịp thời thông
báo trên loa truyền thanh hoặc thông báo trực tiếp cho gia đình những trẻ chưa
được tiêm để đưa trẻ đến tiêm.
- Cuối đợt: Tổng hợp số lượng trẻ chưa tiêm cần được tiêm vét để bố trí đội
tiêm, xác định thời gian và hậu cần vật tư cho tiêm vét. Phân công cán bộ liên hệ
với các hộ gia đình thông báo lại địa điểm và thời gian tiêm vét và huy động trẻ đối
tượng ra tiêm.
- Đối với các trường hợp tạm hoãn: Cần có kế hoạch tiêm vét vào sau ngày
tiêm chiến dịch 01 tuần.
d) Huỷ bơm kim tiêm, vỏ lọ vắc xin
- Hộp an toàn khi đầy thu gom về Trạm Y tế xử lý bằng việc đốt.
- Vỏ lọ vắc xin sau tiêm: Phải được tiêu huỷ sau mỗi buổi tiêm.
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5. Kiểm tra, giám sát
- Vắc xin IPV là vắc xin mới triển khai trong TCMR do đó cần chủ động lên
kế hoạch và phân công cán bộ giám sát tại các tuyến để đảm bảo mục tiêu chiến dịch.
- Kiểm tra, giám sát trước chiến dịch: Giám sát công tác chuẩn bị chiến dịch
bao gồm điều tra đối tượng, lập kế hoạch tổ chức điểm tiêm chủng, dự trù vắc xin
vật tư tiêm chủng, phân công nhân lực, xử trí cấp cứu phản ứng sau tiêm chủng
(nếu có).
- Kiểm tra, giám sát trong chiến dịch: Giám sát công tác tổ chức buổi tiêm
chủng và đảm bảo an toàn tiêm chủng (khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm).
- Kiểm tra, giám sát sau chiến dịch: Đánh giá nhanh tỷ lệ tiêm chủng, rà soát
đối tượng tiêm vét, ghi chép, thống kê báo cáo.
6. Theo dõi, báo cáo
- Cập nhật, theo dõi kết quả triển khai để có kế hoạch đáp ứng phù hợp
nhằm đạt tỷ lệ đề ra.
- Thực hiện báo cáo kết quả tiêm vắc xin theo biểu mẫu quy định như sau:
Trong vòng 03 ngày sau khi kết thúc chiến dịch, trạm y tế tổng hợp và báo cáo kết
quả tiêm vắc xin IPV trên địa bàn gửi Trung tâm y tế báo cáo Ủy ban nhân dân
huyện và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.
7. Kinh phí thực hiện
7.1. Ngân sách Trung ương: Vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn.
7.2. Ngân sách huyện: Cân đối từ nguồn ngân sách huyện hỗ trợ cho các
hoạt động triển khai thực hiện chiến dịch như: Điều tra, truyền thông, in ấn các
biểu mẫu, vận chuyển bảo quản vắc xin, kiểm tra giám sát, mua bông, cồn…
( Có biểu dự toán kinh phí chi tiết kèm theo)
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban chỉ đạo chăm sóc sức khoẻ nhân dân: Tăng cường công tác chỉ
đạo, giám sát, tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và triển khai
chiến dịch.
2. Trung tâm Y tế huyện
- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai chiến dịch, tiếp nhận vắc
xin từ kho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về huyện và phân bổ vắc xin theo kế
hoạch cho các Trạm Y tế xã, thị trấn tổ chức chiến dịch đảm bảo đúng thời gian
quy định trên địa bàn. Chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống dây chuyền lạnh cho
việc bảo quản vắc xin. Có kế hoạch bảo quản vắc xin phòng khi mất điện đột xuất.
Hướng dẫn chuyên môn cho các đơn vị y tế tuyến dưới thực hiện bảo quản, tổ chức
tiêm chiến dịch theo Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng
chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và Quyết định 2470 /QĐ-BYT ngày
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16/6/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với
trẻ em.
- Hướng dẫn các Trạm y tế xã, thị trấn phải xây dựng kế hoạch chi tiết đến
từng thôn; phải có kế hoạch chi tiết tới từng điểm tiêm chủng.
- Xây dựng lịch tiêm cụ thể gửi Ban chỉ đạo huyện để thực hiện kiểm tra,
giám sát tại các điểm tiêm chủng trên địa bàn huyện.
- Tham mưu xây dựng kinh phí hỗ trợ các hoạt động triển khai thực hiện
chiến dịch.
- Thực hiện thông tin, báo cáo về tỉnh, huyện theo quy định.
3. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Tham mưu UBND huyện ban hành
các văn bản chỉ đạo; thực hiện kiểm tra, giám sát công tác triển khai chiến dịch
tiêm vắc xin IPV trên địa bàn huyện.
4. Bệnh viện Đa khoa huyện
- Thành lập các đội cấp cứu lưu động và thông báo cho Trung tâm Y tế
huyện, Trạm y tế các xã, thị trấn: Danh sách, số điện thoại, khu vực xã phụ trách
của các đội cấp cứu lưu động; bố trí cán bộ y tế có kinh nghiệm tại các điểm cấp
cứu để kịp thời xử trí các trường hợp bị sốc, trường hợp cần cấp cứu khác. Điểm
cấp cứu cần duy trì trong xuốt thời gian thực hiện; giám sát tốt các trường hợp có
phản ứng sau tiêm chủng.
- Phối hợp chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, giám sát việc phối hợp triển khai thực
hiện Chiến dịch tiêm vắc xin IPV của các cơ quan, ban, ngành huyện và UBND
các xã, thị trấn.
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
5. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Tham mưu UBND huyện bố trí
nguồn kinh phí phục vụ cho công tác tổ chức triển khai chiến dịch tiêm vắc xin bại
liệt (IPV).
6. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm VH,TT-TT: Phối hợp với
Trung tâm Y tế huyện và các cơ quan liên quan đẩy mạnh các hoạt động truyền
thông sâu rộng về lợi ích tiêm vắc xin IPV thường xuyên, đầy đủ, kịp thời.
7. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với ngành Y tế trong công tác
tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của tiêm vắc xin bại liệt cho đội ngũ cán bộ, giáo
viên. Hỗ trợ các đơn vị Y tế tổ chức tốt các bàn tiêm chủng tại các trường học.
8. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện: Phối hợp Trung tâm Y tế tuyên
truyền ý nghĩa và lợi ích của việc tiêm vắc xin bại liệt, vận động các đối tượng đi
tiêm đúng kế hoạch.
9. UBND các xã, thị trấn
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- Kiện toàn ban chỉ đạo chăm sóc sức khoẻ nhân dân tại địa phương. Chỉ
đạo, đôn đốc Trạm y tế xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch chi tiết
đến từng điểm tiêm chủng.
- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành có liên quan, các xã,
thị trấn thực hiện tốt chiến dịch tiêm vắc xin bại liệt( IPV).
- Chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và
triển khai kế hoạch tiêm vắc xin bại liệt( IPV) trên địa bàn quản lý theo sự phân
công, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.
- Tăng cường tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh các xã, thị trấn về
lợi ích tiêm vắc xin bại liệt( IPV), theo dõi các phản ứng sau tiêm một cách thường
xuyên, đầy đủ, kịp thời.
- Phân công cán bộ trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc công tác tiêm phòng tại các
điểm tiêm tại thôn, tổ dân phố.
Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm bổ sung vắc xin bại liệt (IPV) trên địa
bàn huyện Bắc Hà năm 2021. Đề nghị các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai
thực hiện ./.
Nơi nhận:
- TT HU, HĐND, UBND huyện;
- TT KSBT tỉnh Lào Cai;
- Các ban nghành đoàn thể huyện;
- TTYT, BVĐK huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
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