ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
Số: 180

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/KH-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày 13 tháng10 năm 2021

KẾ HOẠCH
Phát động phong trào thi đua Tiêm vắc xin Vero Cell phòng COVID-19
mũi 1 cho đối tượng 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Thực hiện các Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2021 của
UBND tỉnh về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 2022 trên
địa bàn tỉnh Hậu Giang; Kế hoạch số 11/KH-BCĐ ngày 02 tháng 8 năm 2021
của Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh
năm 2021 - 2022; Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của
UBND tỉnh về Tiêm vắc xin Vero Cell phòng COVID-19 mũi 1 cho đối tượng
18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh năm 2021; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
Kế hoạch phát động phong trào thi đua Tiêm vắc xin Vero Cell phòng
COVID-19 mũi 1 cho đối tượng 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Hậu Giang,
cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiêm vắc xin Vero Cell phòng COVID-19 với phương châm “an toàn chất lượng - kịp thời”. Đảm bảo 100% người dân từ đủ 18 tuổi trở lên trên
địa bàn huyện, thị xã, thành phố chưa được tiêm vắc xin sẽ được tiêm vắc xin
Vero Cell. Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người
dân, tiến tới mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng, hình thành hậu phương chống
dịch, đảm bảo tuyệt đối an toàn sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, thực hiện
thắng lợi mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch
COVID-19 hiệu quả trong thời gian tới.
- Thể hiện tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, quyết tâm nỗ lực
khắc phục khó khăn, giải pháp thực hiện đổi mới sáng tạo, hiệu quả, tiếp tục
cùng Đảng và Nhà nước thực hiện quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19.
Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong
thực hiện việc tiêm vắc xin Vero Cell phòng COVID-19 mũi 1 cho đối tượng 18
tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

2
2. Yêu cầu
- Phong trào thi đua phải được phát động sâu rộng, tạo được sự đồng thuận,
thu hút tập thể, cá nhân từ các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đến toàn thể
Nhân dân tích cực, tự nguyện chủ động tham gia; đồng thời, phát huy tinh thần
xung kích, gương mẫu, đổi mới sáng tạo, quyết tâm nỗ lực khắc phục khó khăn
của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong phòng, chống dịch COVID-19.
- Các đối tượng trên 18 tuổi chưa được tiêm vắc xin tự nguyện thực hiện
việc tiêm vắc xin Vero Cell phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác tiêm vắc xin
đảm bảo an toàn tuyệt đối và kịp thời.
- Đảm bảo tính khách quan, trung thực, minh bạch, kỷ cương và đoàn kết.
II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, NỘI DUNG THI ĐUA
1. Đối tượng
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện, thị xã, thành phố.
2. Thời gian
Từ ngày nhận vắc xin đến 00 giờ ngày 20 tháng 10 năm 2021.
3. Nội dung thi đua
- Tổ chức tuyên truyền về vắc xin Vero Cell cho người dân biết tham gia
thực hiện tiêm vắc xin Vero Cell trên nguyên tắc tự nguyện, đoàn kết và hỗ trợ
lẫn nhau.
- Các đơn vị thi đua phấn đấu thuyết phục 100% người dân từ đủ 18 tuổi
trở lên trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố chưa được tiêm vắc xin tự nguyện
tiêm vắc xin Vero Cell trong thời gian ngắn nhất bằng những giải pháp sáng tạo,
cách làm hay, thật hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương.
- Triển khai quyết liệt các giải pháp an toàn, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh
nhằm sàng lọc, hướng đến kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh, xây dựng địa bàn an toàn
COVID-19, không có F0. Việc tiêm vắc xin Vero Cell cần thực hiện nghiêm túc,
chặt chẽ đáp ứng đầy đủ các mục đích, yêu cầu, nội dung và tiêu chí thi đua
để sớm ngăn chặn được dịch bệnh, kết thúc việc giãn cách và sớm đưa người dân
trở lại cuộc sống bình thường. Đồng thời, sẵn sàng ứng phó ở mức độ cao hơn
“T+1” trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tới.
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- Các huyện, thị xã, thành phố có những giải pháp, cách làm sáng tạo
nhằm thực hiện tiêm vắc xin Vero Cell phòng COVID-19 với phương châm
“an toàn - chất lượng - kịp thời”, tuân thủ những quy định, hướng dẫn của
Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới của vi rút Corona gây ra, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona
gây ra (COVID-19) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
III. TIÊU CHÍ THI ĐUA
Thang điểm thi đua

100
điểm

1. Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo chiến dịch tiêm vắc xin và
phân công chỉ đạo, giám sát đợt tiêm vắc xin Vero Cell

10

- Có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo.

5

- Không có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo.

0

- Có Quyết định phân công giám sát cụ thể.

5

- Không có Quyết định phân công giám sát cụ thể.

0

2. Xây dựng và ban hành Kế hoạch tiêm vắc xin Vero Cell cụ
thể theo Kế hoạch của tuyến trên

10

- Có thực hiện.

10

- Không thực hiện.

0

3. Tỷ lệ tiêm đạt chỉ tiêu trên giao

10

- Trên 95%

10

- Từ 90 % đến dưới 95%

8

- Dưới 90%

5

4. Thực hiện tiêm chủng đạt tiến độ thời gian theo kế hoạch
của UBND tỉnh ban hành

10

- Trên 95%

10

- Từ 90 % đến dưới 95%

8

- Từ 50% đến dưới 90%

6

- Dưới 50%

0
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5. Thực hiện tiêm chủng đạt chất lượng theo quy định (vừa
phòng, chống dịch vừa tiêm chủng)

5

- Đạt (kiểm tra 5 đúng: đúng đối tượng, đúng lịch tiêm, đúng vắc
xin, đúng liều lượng (rút đúng liều lượng vắc xin) và đường sử
dụng trước khi thực hiện mỗi mũi tiêm).

5

- Không đạt.

0

6. Thực hiện Tiêm chủng an toàn theo quy định (Quyết định số
3355/QÐ-BYT ngày 08/7/2021; Công văn số 1734/BYT-DP ngày
17/3/2021 về việc huớng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin
phòng COVID-19; Công văn số 3886/BYT-DP ngày 11/5/2021 về
việc huớng dẫn giám sát sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng
COVID-19, Công văn số 5488/BYT-KCB ngày 09/7/2021 của Bộ
Y tế huớng dẫn bảo đảm an toàn tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19)

10

- Đạt tất cả nội dung quy định.

10

- Không đạt (thiếu 01 nội dung trừ 1 điểm).

0

7. Xử trí, cấp cứu kịp thời các tai biến xảy ra

5

- Đạt (Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc phòng phản vệ (Adrenalin
1mg/1ml) theo Công văn số 4198/BYT-KCB ngày 22/5/2021 của
Bộ Y tế; trang bị hộp chống sốc có đủ cơ số và còn hạn sử dụng
theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017. Chuẩn bị sẵn
01 Bơm tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 1mg/1ml (rút sẵn 1ml
thuốc Adrenalin 1mg/1ml vào bơm tiêm gắn sẵn kim, đậy kín kim
tiêm bằng nắp) tại bàn tiêm và khu vực theo dõi sau tiêm.

5

- Không đạt (thiếu 1 trong 2 nội dung trên).

0

8. Công tác tiếp nhận và phân bổ vắc xin kịp thời

5

- Đạt.

5

- Không đạt.

0

5
9. Bảo quản vắc xin đúng hướng dẫn theo quy định của Bộ Y tế

10

- Đúng (có nhiệt kế theo dõi nhiệt độ; rã đông bình tích lạnh đúng
cách, có lớp cách nhiệt để vắc xin không tiếp xúc trực tiếp bình
tích lạnh; cài lọ vắc xin đa liều đã mở trên miếng mút được cấp
kèm phích, không để lọ vắc xin đang sử dụng trên bàn. Tuyệt đối
không rút sẵn vắc xin vào bơm kim tiêm).

10

- Sai 01 nội dung trên.

8

- Sai 02 nội dung trên.

5

- Không đúng (sai ≥ 03 nội dung).

0

10. Tổ chức buổi tiêm chủng đúng quy trình

5

- Có tổ chức và thực hiện đúng.

5

- Thực hiện chưa đúng.

0

11. Cập nhật hệ thống phần mềm tiêm chủng kịp thời, đạt tỷ lệ
theo mũi tiêm

10

- Trên 95%

10

- Từ 90% đến dưới 95%

8

- Dưới 90%

5

12. Báo cáo tiêm chủng hàng ngày và cuối đợt đúng thời gian
quy định

10

- Báo cáo đúng thời gian, đủ nội dung.

10

- Không đúng (Trể thời gian theo quy định 01 ngày trừ 0,5 điểm),
trừ không quá 5 điểm.

0

13. Có cách làm hay, sáng tạo trong công tác tiêm vắc xin

+5

IV. KHEN THƯỞNG
1. Cách xếp hạng
Các địa phương được xếp hạng Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích tính từ
điểm cao đến thấp.
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2. Cơ cấu khen thưởng
- Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 đơn vị hạng Nhất,
01 đơn vị hạng Nhì, 01 đơn vị hạng Ba, 01 đơn vị Khuyến khích, thưởng
kèm theo:
+ Đơn vị hạng Nhất: 50.000.000 đồng.
+ Đơn vị hạng Nhì: 40.000.000 đồng.
+ Đơn vị hạng Ba: 30.000.000 đồng.
+ Đơn vị Khuyến khích: 20.000.000 đồng.
- Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể và 08 cá nhân
cấp tỉnh trực tiếp tham gia phong trào thi đua Tiêm vắc xin Vero Cell phòng
COVID-19 mũi 1 cho đối tượng 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Y tế
Bố trí nguồn lực thực hiện Kế hoạch, xác định rõ đối tượng tiêm vắc xin
phòng COVID-19; huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng; tổ chức
tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả, theo dõi và xử trí kịp thời sự cố bất lợi
sau tiêm chủng có thể xảy ra. Chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị liên quan triển
khai theo kế hoạch.
Chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở Y tế: Phối hợp với các đơn vị
liên quan triển khai thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19; tham
mưu tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch của các đơn vị, đôn đốc
tiến độ triển khai và đảm bảo tiêm chủng an toàn, chất lượng.
Chỉ đạo các các đơn vị trực thuộc: Phối hợp, hỗ trợ về nguồn nhân lực cho
các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện kế
hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 an toàn, chất lượng và kịp tiến độ.
Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Tham mưu, phối hợp tổ chức
thực hiện toàn bộ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn
tỉnh; triển khai hoạt động chuyên môn, hướng dẫn các Bệnh viện, Trung tâm Y tế
huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo kế hoạch đảm bảo an toàn, hiệu quả và
đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng; rà soát dây chuyền lạnh để đảm bảo đáp ứng tiếp
nhận vắc xin, kiểm tra các điểm tiêm chủng đảm bảo công tác bảo quản vắc xin
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COVID-19; thực hiện tiếp nhận vắc xin phòng COVID-19 từ Viện Pastuer
thành phố Hồ Chí Minh hoặc từ các đơn vị cung ứng, chủ động điều phối cấp
phát vắc xin hợp lý cho các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố. Đảm bảo
quy trình vận chuyển, tiếp nhận, cấp phát, bảo quản vắc xin theo đúng quy định
của Bộ Y tế. Chuẩn bị và phân phối đầy đủ các trang thiết bị, vật tư, vắc xin cho
công tác tiêm chủng; chỉ đạo Khoa Truyền thông Giáo dục Sức khoẻ phối hợp
với Phòng Truyền thông các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền sâu
rộng về sử dụng vắc xin COVID-19 nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin
và vận động người dân, huy động xã hội tham gia tiêm chủng. Xây dựng các
thông điệp, phóng sự, tọa đàm, tài liệu truyền thông về đối tượng tiêm, thông tin
về vắc xin phòng COVID-19; phân công cán bộ phụ trách từng đơn vị cấp huyện
để theo dõi, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật trước và trong thời gian triển khai. Tham
gia đoàn kiểm tra của Sở Y tế kiểm tra việc triển khai thực hiện của các đơn vị;
hướng dẫn Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố thống kê, báo cáo số liệu
tiêm chủng theo quy định, tổng hợp kết quả tiêm chủng vắc xin báo cáo Sở Y tế
và Dự án Chương trình tiêm chủng mở rộng khu vực Phía Nam.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo
Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố và các điểm
Trường hỗ trợ lực lượng giáo viên lập danh sách, hồ sơ, thủ tục trước khi tiêm
tại các điểm tiêm chủng.
3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và
Truyền hình Hậu Giang.
Phối hợp ngành Y tế tổ chức đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên
truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở cho
người dân và cộng đồng về đối tượng tiêm chủng, ý nghĩa, hiệu quả của việc
tiêm vắc xin phòng COVID-19, theo dõi phản ứng sau tiêm chủng, vận động
người dân đồng thuận sử dụng vắc xin phòng COVID-19 để đảm bảo tỷ lệ bao
phủ trong cộng đồng; chỉ đạo các cơ quan truyền thông đại chúng của Tỉnh
tham gia công tác tuyên truyền, vận động trong tổ chức tiêm vắc xin COVID-19.
4. Các sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh
Phối hợp, hỗ trợ ngành y tế thực hiện các hoạt động trong kế hoạch tổ
chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 có liên quan đến chức năng,
nhiệm vụ của đơn vị.
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5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh
Phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố
tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối
với việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
6. UBND huyện, thị xã, thành phố
Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong việc xây dựng Kế hoạch triển
khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn. Chỉ đạo tổ chức thông tin,
tuyên truyền bằng nhiều hình thức cho người dân và cộng đồng về đối tượng
tiêm chủng, loại vắc xin phòng COVID-19, theo dõi phản ứng sau tiêm chủng;
triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong
trạng thái bình thường mới; bố trí lực lượng công an, quân sự các địa phương
đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm tiêm chủng và hướng dẫn người đến tiêm
chủng thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế. Chỉ đạo UBND xã, phường,
thị trấn phối hợp cùng Trạm Y tế, Tổ COVID cộng đồng rà soát lập danh sách
theo các nhóm đối tượng và thông báo đến người dân đến điểm tiêm.
7. Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố
Chịu trách nhiệm rà soát, tổng hợp danh sách, bố trí ngày tiêm cụ thể và
phát hành thư mời đến các ban, ngành đóng trên địa bàn huyện, thị xã, thành
phố thông báo theo nhóm đối tượng, chỉ tiêu được giao; xây dựng kế hoạch và
thực hiện truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Sở
Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Cung cấp tin, bài về lợi ích của
tiêm vắc xin cho hệ thống Đài Truyền thanh của địa phương để tuyên truyền
tới người dân; thực hiện tiếp nhận vắc xin phòng COVID-19 từ Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Đảm bảo quy trình, tiếp nhận theo đúng hướng dẫn
của Bộ Y tế; tổ chức bảo quản, sử dụng vắc xin, tiêm chủng an toàn, phòng và
xử trí phản vệ, giám sát sự cố bất lợi tiêm chủng, thống kê báo cáo đầy đủ về
tuyến trên theo quy định; tổng hợp số liệu báo cáo tại các điểm tiêm chủng
hàng ngày và báo cáo về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trước 16h hàng
ngày (đầu mối tổng hợp Bs. Bùi Thế Bảo, số điện thoại: 0365.237.277).
8. Các điểm tiêm chủng
Bố trí cơ sở, vật chất, trang thiết bị vật tư tiêu hao đúng theo quy định của
một dây chuyền tiêm chủng theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
tỉnh; bố trí đầy đủ nhân lực thực hiện việc tổ chức tiêm chủng, đảm bảo an ninh
trật tự tại các điểm tiêm chủng và hướng dẫn người đến tiêm chủng thực hiện tốt
thông điệp 5K của Bộ Y tế; chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc phòng phản vệ
(Adrenalin 1mg/1ml) theo Công văn số 4198/BYT-KCB của Bộ Y tế.
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Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố
tổ chức quán triệt Kế hoạch này. Chủ động khen thưởng ngay sau khi tập thể,
cá nhân lập được thành tích để động viên và khích lệ kịp thời.
Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua tiêm vắc xin Vero Cell
phòng COVID-19 mũi 1 cho đối tượng 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng
mắc, các cơ quan, đơn vị và địa phương phối hợp Sở Nội vụ (Ban Thi đua Khen thưởng) giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời
báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Ban TĐKT TW (Hà Nội, TP HCM);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các Đoàn thể tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NCTH, KM.
D\2021\679 KH thi đua tiêm vắc xin Vero Cell – đối tượng trên 18t

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đồng Văn Thanh

