
ỦY BAN NHÂN  

THÀNH PHỐ CAO BẰNG                                    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Số:              /KH-UBND 
 

      Thành phố Cao Bằng, ngày        tháng 01 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván- Bạch hầu giảm liều (Td) cho trẻ 08 tuổi  

và học sinh lớp 03 (niên học 2022-2023) thành phố Cao Bằng 

 

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-SYT ngày 05 tháng 01 năm 2023 của Sở Y 

tế về Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) cho trẻ 

8 tuổi và học sinh lớp 3 (niên học 2022-2023) tỉnh Cao Bằng;  

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng ban hành Kế hoạch tiêm bổ sung vắc 

xin Uốn ván- bạch hầu giảm liều (Td) cho trẻ 8 tuổi và học sinh lớp 3 (niên học 

2022-2023) thành phố Cao Bằng như sau: 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh bạch hầu và uốn ván cho trẻ em 08 tuổi 

nhằm chủ động phòng ngừa dịch bệnh, giảm tỷ lệ tử vong do bệnh bạch hầu và 

uốn ván tại các vùng nguy cơ cao.  

2. Mục tiêu cụ thể 

- Đạt tỷ lệ ≥ 95% trẻ học lớp 03 trong trường học và trẻ 08 tuổi tại cộng 

đồng  trên địa bàn thành phố Cao Bằng được tiêm bổ sung 01 mũi vắc xin uốn 

ván, bạch hầu giảm liều (Td). 

- 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. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đối tượng, phạm vi, thời gian triển khai 

1.1. Đối tượng  

- Đối tượng dự kiến: 1.384 trẻ. (Chi tiết tại phụ lục kèm theo)  

- Trẻ đi học: Tất cả học sinh đang học lớp 03 niên học 2022-2023 (không 

kể lứa tuổi). 

- Trẻ không đi học tại cộng đồng: (Trẻ sinh từ 01/01/2014 đến 31/12/2014).  

Lưu ý : KHÔNG tiêm vắc xin Td cho trẻ  đã  tiêm vắc xin có chứa 

thành phần uốn ván hoặc bạch hầu trong thời gian 01 tháng trước ngày 

tiêm bổ sung vắc xin Td. 

1.2. Phạm vi triển khai   

Tổ chức trên quy mô toàn thành phố với 11/11 xã, phường  
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1.3. Thời gian triển khai: Tháng 01- 02 năm 2023 

2. Điều tra, lập danh sách đối tượng 

- Thời gian triển khai: Tháng 01/2023. 

- Đầu mối thực hiện: Trạm Y tế xã, phường. 

- Đơn vị phối hợp: Các Trường tiểu học, Y tế thôn bản, cộng tác viên dân 

số, trưởng xóm. 

- Nội dung thực hiện: 

+ Điều tra trong trường học: Trạm Y tế xã, phường phối hợp, trao đổi với 

Ban giám hiệu nhà trường lập danh sách theo lớp đối với tất cả trẻ học lớp 03, đề 

nghị nhà trường bố trí giáo viên, cán bộ thống kê, đăng ký đầy đủ học sinh trong 

độ tuổi tại lớp học; 

+ Điều tra tại cộng đồng: Trạm Y tế phối hợp với Y tế thôn bản, cộng tác 

viên dân số, trưởng xóm, và chính quyền địa phương rà soát nhóm trẻ 08 tuổi 

không đi học tại cộng đồng có ngày sinh từ 01/01/2014 đến 31/12/2014 đang có 

mặt tại địa phương. Danh sách bao gồm cả đối tượng vãng lai. 

3. Truyền thông 

- Thời gian triển khai: Tháng 01- 02/2023. 

- Trạm y tế xã, phường: Thông báo hàng ngày trên loa, đài về đối tượng, 

thời gian, địa điểm tổ chức buổi tiêm chủng.  

- Các trường tiểu học: Trạm Y tế 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 Td, gửi giấy mời cho phụ huynh học sinh thông báo thời gian, địa điểm 

tiêm chủng. 

- Truyền thông trực tiếp thực hiện trước và trong thời gian triển khai kết 

hợp với điều tra đối tượng. 

4. Cung ứng vắc xin Td, vật tư tiêm chủng 

- Việc tiếp nhận, bảo quản vắc xin thực hiện theo đúng các quy định tại 

Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về hoạt động 

tiêm chủng và các quy định của Bộ Y tế về tiêm chủng; 

-  Trung tâm Y tế thành phố nhận vắc xin tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, 

đảm bảo cấp phát cho các xã, phường 01- 02 ngày trước khi tiêm chủng hoặc 

ngay trước buổi tiêm chủng; 

- Trạm Y tế xã, phường nhận vắc xin từ Trung tâm Y tế thành phố; bảo 

quản vắc xin và vận chuyển về các điểm tiêm theo quy định. 

5. Tổ chức tiêm chủng  

5.1. Hình thức triển khai 

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

trường kết hợp với tiêm chủng tại cơ sở y tế.  
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- Triển khai tại Trường tiểu học: Tiêm chủng cho trẻ em học lớp 3. 

- Triển khai tại Trạm Y tế: Tiêm chủng cho trẻ 8 tuổi không đi học và thực 

hiện tiêm vét. 

- Căn cứ tình hình thực tế, có thể triển khai 2 đến 3 đợt/phường, xã, mỗi đợt 

2 đến 3 ngày, hình thức theo kiểu cuốn chiếu.      

  5.2. Tổ chức buổi tiêm chủng  

- Trạm Y tế xã, phường phối hợp chặt chẽ với các trường tiểu học để bố trí 

điểm tiêm chủng, tổ chức triển khai tiêm vắc xin Td cho các đối tượng là trẻ học 

lớp 3. 

- Số buổi tiêm chủng tại mỗi điểm tiêm chủng phụ thuộc vào số đối tượng 

trên địa bàn, không quá 100 đối tượng/ bàn tiêm/buổi tiêm. 

- Bố trí các đội cấp cứu lưu động tại các điểm tiêm chủng để xử lý kịp thời 

các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng nếu có. 

- Rà soát và tiêm vét: Những trẻ thuộc diện đã được đăng ký hoặc chưa 

được đăng ký có mặt tại địa bàn ở thời điểm triển khai cần được tiêm vét ngay 

cuối đợt hoặc trong các buổi tiêm chủng thường xuyên, đảm bảo không để bỏ 

sót đối tượng. 

- Đối với các trường hợp tạm hoãn: Cần có kế hoạch tiêm vét vào ngày 

tiêm chủng thường xuyên trong tháng ngay sau đó. 

- Điểm tiêm tại Trạm Y tế: Có thể kết hợp tiêm vét hoặc trong tiêm chủng 

thường xuyên nếu số lượng không nhiều hoặc có đủ cán bộ Y tế. 

- Bố trí, thực hiện đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 trước và sau tiêm 

chủng theo quy định. 

Lưu ý: Không tổ chức buổi tiêm chủng cùng đợt với tiêm tiêm vắc xin 

Covid-19 cho trẻ 8 tuổi tại địa phương, khoảng cách giữa mũi tiêm vắc xin 

Td và vắc xin Covid-19 ít nhất là 14 ngày.  

5.3. An toàn tiêm chủng 

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng trong quá trình tổ chức tiêm bổ sung vắc xin 

Td theo 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 12/11/2018 của 

Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2018/NĐ-CP ngày 

01 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng. 

- Thực hiện khám sàng lọc theo Quyết định 2470/QĐ-BYT ngày 14 tháng 6 

năm 2019 của Bộ Y tế về hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em. 

- Xử trí các phản ứng phản vệ (nếu có) theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT 

ngày 29/12/2017 về hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.  

- Thành lập các đội cấp cứu lưu động để hỗ trợ cơ sở tiêm chủng xử trí 

phản ứng sau tiêm chủng, hoạt động của đội cấp cứu phải duy trì trong suốt thời 

gian triển khai tiêm chủng. 
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- Khuyến cáo gia đình cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi tham gia buổi tiêm chủng. 

- Vắc xin được bảo quản theo quy định, bảo đảm an toàn và chất lượng.  

- Thu gom và xử lý rác thải y tế tại các điểm tiêm theo quy định. 

6. Kiểm tra, giám sát và báo cáo 

6.1. Kiểm tra, giám sát 

- Thời gian: Tháng 01- 02 năm 2023 (giám sát trước, trong triển khai tiêm 

vắc xin Td). 

- Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố chủ động tham mưu UBND thành 

phố thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi triển khai kế 

hoạch và hỗ trợ cơ sở tiêm chủng thực hiện đúng các quy định của Bộ Y tế, đảm 

bảo chất lượng và an toàn tiêm chủng. Phối hợp với các cơ sở giáo dục thực hiện 

giám sát công tác chuẩn bị, triển khai tiêm chủng tại trường học. 

6.2. Báo cáo 

Thực hiện công tác thống kê báo cáo theo quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế huyện, thành phố 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, 

triển khai các hoạt động tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều 

(Td) đảm bảo an toàn, hiệu quả; Tổ chức kiểm tra, giám sát, thông tin báo cáo 

kịp thời mọi diễn biến phát sinh để có giải pháp xử lý. 

2. Trung tâm Y tế thành phố 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai Tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván- bạch hầu 

giảm liều (Td) cho trẻ 8 tuổi và học sinh lớp 3 trên địa bàn. 

- Chỉ đạo các Trạm Y tế xã, phường xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện 

tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván- Bạch hầu giảm liều (Td) đạt chỉ tiêu, tiến độ. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát triển khai tiêm chủng tại các điểm tiêm; chuẩn 

bị nhân lực, thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế đảm bảo tiếp nhận và điều trị các 

trường hợp tai biến nặng (nếu có) xảy ra trong quá trình triển khai tiêm chủng. 

- Tiếp nhận, bảo quản, phân phối, vật tư, vắc xin cho các xã, phường.  

- Thực hiện báo cáo kết quả tiêm theo quy định.  

3. Phòng Văn hóa & Thông tin thành phố; Trung tâm Văn hóa & 

truyền thông thành phố 

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về sự cần thiết tiêm chủng 

vắc xin Td; hưởng ứng đưa con em đến tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch 

hầu giảm liều (Td) cho trẻ 08 tuổi và học sinh lớp 03 (niên học 2022-2023). 
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4. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo: thực hiện truyền thông trực tiếp cho 

các bậc phụ huynh và học sinh về sự cần thiết tiêm chủng vắc xin Td; điều tra 

đối tượng theo hướng dẫn của các đơn vị y tế;  

- Cử nhân lực phối hợp với các đơn vị y tế thực hiện trước và trong thời 

gian triển khai tiêm chủng; Chủ động thông báo thời gian, địa điểm tiêm chủng 

đến phụ huynh, học sinh. 

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 

Tham mưu UBND thành phố bố trí nguồn kinh phí thực hiện. 

6. Các tổ chức Chính trị - Xã hội thành phố 

Phối hợp thông tin, tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng đưa con em 

đến tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) cho trẻ 8 tuổi và 

học sinh lớp 3 (niên học 2022-2023) trên địa bàn thành phố Cao Bằng; Tham gia 

giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch 

hầu giảm liều (Td) năm 2023. 

7. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, trường học tuyên truyền nâng cao nhận 

thức của cộng đồng về sự cần thiết tiêm chủng vắc xin Td; hưởng ứng đưa con 

em 08 tuổi và học sinh lớp 03 (niên học 2022-2023) đến tiêm bổ sung vắc xin 

Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td). 

- Chỉ đạo Trạm Y tế phường, xã xây dựng kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin 

Uốn ván- Bạch hầu giảm liều (Td) cho trẻ 8 tuổi và học sinh lớp 3 (niên học 

2022-2023) trên địa bàn. 

Trên đây là Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván- Bạch hầu giảm liều 

(Td) cho trẻ 08 tuổi và học sinh lớp 03 (niên học 2022-2023) trên địa bàn thành 

phố Cao Bằng, đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế Cao Bằng (b/c); 
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (b/c); 

- TT Thành ủy Cao Bằng; 

- TT HĐND thành phố; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- VP HĐND&UBND thành phố; 

- Các Đơn vị, Phòng, Ban, Đoàn thể thành phố; 

- Trang TTĐT thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Trạm Y tế các xã, phường; 
- Lưu: VT, PYT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Đệ 
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PHỤ LỤC 

Dự kiến đối tượng tiêm bổ sung vắc xin Td thành phố Cao Bằng năm 2023 
(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày      /01/2023 

của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng) 

 

TT Xã, phường 

Tổng số 

trường tiểu 

học 

Tổng số 

lớp 3 

Số đối tượng 
Chỉ tiêu 

(95%) Tại 

trường học 

Tại 

cộng đồng 

1 Hợp Giang 1 7 326  310 

2 Sông Bằng 1 3 117  111 

3 Sông Hiến 1 5 195  185 

4 Ngọc Xuân 1 3 114  108 

5 Đề Thám 1 4 170  162 

6 Tân Giang 1 2 58  55 

7 Hòa Chung 2 4 130  124 

8 Vĩnh Quang 2 3 75  71 

9 Chu Trinh 1 1 31  29 

10 Hưng Đạo 2 4 114  108 

11 Duyệt Trung 1 2 54  51 

Tổng cộng 14 38 1.384 0 1.315  
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