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KẾ HOẠCH 

Triển khai tiêm vắc xin bại liệt IPV mũi 2 cho trẻ dưới 1 tuổi trong TCMR  

trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên 
 

 Căn cứ Kế hoạch số 3440/KH-SYT ngày 14/10/2022 của Sở Y tế về việc phê 

duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin bại liệt IPV mũi 2 cho trẻ dưới 1 tuổi trong Tiêm chủng 

mở rộng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch tiêm 

vắc xin bại liệt IPV mũi 2 cho trẻ dưới 1 tuổi trong Tiêm chủng mở rộng trên địa bàn 

huyện Cẩm Xuyên, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Trên 90% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm vắc xin IPV mũi 2 vào lúc 9 tháng tuổi 

trong chương trình tiêm chủng mở rộng an toàn hiệu quả theo 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. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- 100% các điểm tiêm chủng thực hiện đúng Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính Phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; Thông tư số 34/2018/TT- 

T ngày 16/11/2018 của Bộ Y tế Quy định chi tiết một số điều của 

- Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính Phủ Quy định về hoạt 

động tiêm chủng. 

- Trên 90% số trẻ từ 9 tháng tuổi đến dưới 1 tuổi đã tiêm mũi 1 vắc xin IPV 

sẽ được tiêm mũi 2 vắc xin IPV. 

- 100% người đưa trẻ đến tiêm vắc xin IPV được tư vấn và trẻ được khám 

sàng lọc trước khi tiêm. 

- 100% các trẻ sau tiêm được theo dõi phản ứng tiêm chủng theo quy định. 

III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, THỜI GIAN, HÌNH THỨC TRIỂN KHAI 

- Đối tượng: Toàn bộ trẻ từ 9 tháng tuổi đến dưới 1 tuổi đã tiêm mũi 1 vắc 

xin IPV sẽ được tiêm mũi 2 vắc xin IPV. 

 Lưu ý: Trường hợp trẻ đã tiêm ít nhất 2 mũi vắc xin có thành phần bại liệt IPV 

trong tiêm chủng dịch vụ sẽ không tiêm mũi 2 trong TCMR. 

- Phạm vi triển khai: Chiến dịch tiêm vắc xin IPV tổ chức trên quy mô toàn 



 

huyện tại 23/23 xã, thị trấn 

- Thời gian triển khai: ngày tiêm chủng thường xuyên 16/11/2022. 

- Hình thức triển khai: Tiêm trong đợt tiêm chủng thường xuyên hàng tháng. 

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG: 

1. Công tác chỉ đạo: 

Xây dựng, ban hành kế hoạch và văn bản hướng dẫn triển khai tiêm vắc xin IPV 

trong chương trình tiêm chủng mở rộng. 

2. Công tác tuyên truyền: 

Tổ chức tư vấn, tuyên truyền cho người dân về lợi ích khi tiêm chủng IPV2, đặc 

biệt tư vấn trước và trong buổi tiêm chủng tại các xã, thị trấn. 

Sử dụng tại liệu do chương trình TCMR cung cấp. 

3. Công tác chuyên môn: 

3.1. Điều tra đối tượng tiêm chủng và dự trù vắc xin: 

- Tổ chức điều tra, tổng hợp số đối tượng được tiêm vắc xin IPV2 theo từng địa 

phương; 

- Căn cứ vào số đối tượng tiêm chủng, các đơn vị thực hiện dự trù số lượng vắc 

xin, vật tư tiêm chủng sử dụng hàng tháng hoặc từng đợt sử dụng. 

Lưu ý: đối tượng trong tháng đầu tiên triển khai sẽ bao gồm trẻ em từ 9 tháng 

tuổi đến dưới 1 tuổi. Vì vậy, ước tính số đối tượng trong tháng đầu tiên triển khai sẽ 

bằng số đối tượng tiêm chủng của 1 tháng x 3. 

3.2. Tổ chức nhận, bảo quản vắc xin: 

Cung ứng vắc xin, vật tư tiêm chủng: Trong tháng 11/2022, giao Trung tâm Y tế 

chịu trách nhiệm tiếp nhận và phân bổ vắc xin IPV2 theo nhu cầu của các địa phương. 

- Trung tâm Y tế huyện: 

+ Nhận vắc xin ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh từ ngày 10/11/2022; 

+ Xây dựng kế hoạch cấp vắc xin cho các Trạm Y tế xã, thị trấn trong cùng đợt 

cấp vắc xin TCMR. 

- Trạm Y tế xã, thị trấn: Đảm bảo mỗi một điểm tiêm chủng phải có tối thiểu 02 

phích lạnh bảo quản vắc xin, đủ nhiệt kế để theo dõi nhiệt độ trong qúa trình vận 

chuyển, bảo quản vắc xin. Nhận vắc xin vào chiều hôm trước hoặc vào sáng các ngày 

trong đợt tiêm chủng. 

3.3. Tổ chức tiêm chủng: 

- 100% trạm y tế xã, thị trấn trong toàn huyện sẽ triển khai tiêm mũi 2 vắc xin 

IPV cho trẻ từ 9 tháng đến dưới 1 tuổi trong buổi tiêm chủng thường xuyên cùng với 

cacsd vắc xin khác trong TCMR. 



 

- Tổ chức tiêm chủng hàng tháng cho trẻ dưới 1 tuổi theo lịch tiêm chủng Quy 

định tại Thông tư số 38/2017/TT-BYT ngày 17/10/2017 của Bộ Y tế ban hành danh mục 

bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc; 

+ Lịch tiêm chủng vắc xin IPV: 

IPV1 tiêm vào lúc trẻ 5 tháng tuổi; 

IPV2 tiêm vào lúc 9 tháng tuổi. Trường hợp trẻ tiêm IPV1 muộn thì phải đảm bảo 

khoảng cách tiêm IPV mũi 2 ít nhất 1 tháng sau IPV mũi 1. 

+ Trong cùng buổi tiêm chủng có thể tiêm cho trẻ vắc xin IPV với các vắc xin 

khác như sởi,….. 

+ Trường hợp tiêm hai vắc xin trong cùng buổi tiêm: 

 Vắc xin sởi: Tiêm dưới da, phần trên cánh tay. 

Vắc xin IPV: Tiêm bắp, mặt ngoài giữa đùi. 

- Thực hiện tiêm chủng theo các quy định tại Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 

16/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định 104/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; 

+ Thực hiện khám sàng lọc và tư vấn đầy đủ trước khi tiêm chủng. 

+ Hướng dẫn bà mẹ cahcs chăm sóc, theo dõi trẻ sau tiêm chủng. 

+ Tuân thủ đúng các trường hợp chỉ định/ chống chỉ định. 

+ Sẵn sàng xử trí cấp cứu tại điểm tiêm chủng đối với các trường hợp tai biến 

nặng sau tiêm chủng (nếu có). Tại điểm tiêm chủng phải có số điện thoại của Đội cấp 

cứu lưu động và Khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa huyện để được hỗ trợ kịp thời. 

4. Kiểm tra, giám sát: 

- Thực hiện giám sát công tác tổ chức, thực hiện trong các ngày tiêm chủng. 

- Nội dung giám sát: 

+ Xây dựng kế hoạch; Sử dụng, bảo quản vắc xin, nắm đối tượng, rà soát đối 

tượng, khám phân loại, kỹ thuật tiêm chủng, thực hiện an toàn tiêm chủng, phòng 

chống sốc…..; 

+ Sử dụng Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia; 

+ Tổ chức điểm tiêm chủng, bố trí nhân lực, công tác tiếp nhận, bảo quản, vận 

chuyển vắc xin, hộp chống sốc, công tác truyền thông….; 

+ Theo dõi phản ứng sau tiêm, việc báo cáo, tổng hợp đánh giá việc hoàn thành 

chỉ tiêu về tỷ lệ, chất lượng tiêm chủng và các công tác quản lý khác… 

5. Theo dõi phản ứng sau tiêm chủng: 

- Tất cả các trẻ phải được theo dõi sau tiêm ít nhất 30 phút tại điểm tiêm chủng; 



 

- Tổ chức điều tra, giám sát các trường hợp phản ứng sau tiêm vắc xin và báo 

cáo theo quy định. 

6. Thống kê báo cáo: 

Thực hiện thống kê báo cáo theo quy định của chương trình tiêm chủng mở 

rộng. 

V. KINH PHÍ: 

1. Ngân sách Trung ương: Kinh phí mua vắc xin. 

2. Ngân sách địa phương: Chi phí cho các hoạt động triển khai kế hoạch tại địa 

phương từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số và các nguồn hợp pháp 

khác. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Phòng Y tế:  

Phối hợp với Trung tâm Y tế tham mưu UBND huyện tổ chức triển khai thực 

hiện kế hoạch tại địa phương. 

2. Trung tâm Y tế huyện: 

- Phối hợp với Phòng Y tế, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương tham 

mưu UBND huyện xây dựng ban hành kế hoạch tiêm vắc xin IPV2 tại Trạm Y tế các 

xã, thị trấn. 

- Phối hợp với Đài phát thanh huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động 

để người dân chủ động đưa trẻ đến tiêm vắc xin IPV2. 

- Chỉ đạo các Trạm Y tế xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai tiêm 

vắc xin IPV2 cho trẻ từ 9 tháng đến dưới 1 tuổi, điều tra, lập danh sách đối tượng trong 

diện tiêm chủng, tổng hợp, lập dự trù vắc xin và vật tư phục vụ tiêm chủng; 

- Nhận vắc xin, vật tư từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và cung cấp cho 

Trạm Y tế xã, thị trấn; 

- Phân công cán bộ đôn đốc, chỉ đạo, giám sát hoạt động chuyên môn tại các địa 

phương; 

- Hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các trạm y tế xã, thị trấn theo nhu cầu thực tế; 

- Phối hợp các đơn vị liên quan điều tra các trường hợp pahnr ứng sau tiêm 

chủng (nếu có); 

- Theo dõi sát tiến độ triển khai và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 

theo quy định. 

3. Bệnh viện Đa khoa huyện: 

Phối hợp với Trung tâm Y tế tuyến huyện xây dựng phương án cụ thể, bố trí 

nhân lực, chuẩn bị sẵn sàng thuốc, phương tiện, các đội cấp cứu trong thời gian tổ 



 

chức tiêm chủng đảm bảo thực hiện tốt thu dung, cấp cứu và xử trí các trường hợp 

phản ứng sau tiêm chủng tại địa phương. 

4. Trạm Y tế xã, thị trấn: 

- Xây dựng kế hoạch triển khai tiêm chủng trên địa bàn; 

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền 

trong nhân dân về lợi ích của việc tiêm chủng; 

- Dự trù, tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin và vật tư từ Trung tâm Y tế 

huyện để triển khai tiêm theo kế hoạch của đơn vị; 

- Chuẩn bị nhân lực, thuốc, trang thiết bị chống sốc, vắc xin và vật tư phục vụ 

công tác tiêm chủng. Tổ chức tiêm chủng cho trẻ đảm bảo đúng kỹ thuật, an toàn, hiệu 

quả; 

- Tổ chức theo dõi phản ứng sau tiêm chủng theo quy định. Phối hợp với các 

đơn vị liên quan điều tra các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng (nếu có); 

- Thực hiện công tác báo cáo theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin bại liệt IPV mũi 2 cho trẻ dưới 1 

tuổi trong tiêm chủng mở rộng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên. Căn cứ nội dung kế 

hoạch, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Trung tâm KSBT tỉnh(để BC); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Phòng Y tế;  

- Trung tâm YTDP huyện; 

- Bệnh viện Đa khoa huyện;                   

- Đài TT-TH huyện; 

- Lưu: VT, TTYT. 
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Phạm Văn Thắng 
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