
 
KẾ HOẠCH 

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 4 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

 

 Thực hiện Quyết định số 3398/QĐ-BYT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế phân bổ 

cho Hà Tĩnh 5.850 liều vắc xin phòng COVID-19 BNT162b2 (Comirnaty) (đợt này 

được cấp 3.510 liều); Quyết định số 3400/QĐ-BYT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế phân 

bổ cho Hà Tĩnh 30.240 liều vắc xin phòng COVID-19 Spikevax (COVID-19 vaccine 

Moderna); Quyết định số 3491/QĐ-BYT ngày 17/7/2021 của Bộ Y tế phân bổ cho Hà 

Tĩnh 8.000 liều vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca; Văn bản số 4853/UBND-

XV1 ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-

19 đợt 4 (Văn bản gửi kèm). Sở Y tế Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 đợt 4 trên địa bàn tỉnh như sau: 

 I. MỤC TIÊU 

 Tiếp nhận, bảo quản, phân phối, vận chuyển và triển khai tiêm vắc xin phòng 

COVD-19 cho các đối tượng ưu tiên theo phân bổ của Bộ Y tế kịp thời, đảm bảo an 

toàn, đúng quy định. 

 II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐỊA ĐIỂM TIÊM 

 1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/7 đến trước ngày 10/8/2021. 

 2. Đối tượng:  

- Tiêm mũi 1 cho tổng số 41.750 người, trong đó: 30.240 người được tiêm 

vắc xin Spikevax; 3.510 người được tiêm vắc xin BNT162b2 (Comirnaty) và 8.000 

người được tiêm vắc xin Astra Zeneca. 

 - Các đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 được quy định tại Nghị quyết 

số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng 

COVID-19 và Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-

2022. 

 3. Địa điểm: Bố trí tại các cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng bao gồm:  

+ Bệnh viện đa khoa tỉnh; Các Bệnh viện đa khoa ngoài công lập.  

+ Bệnh viện đa khoa/Trung tâm Y tế có giường bệnh các huyện, thị xã, thành 

phố. 

+ Trung Tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

 + Các điểm tiêm tại Bệnh xá công an tỉnh, Công ty TNHH Gang thép Hưng 

nghiệp Formosa Hà Tĩnh. 

(Phụ lục 1,2 đính kèm). 
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 III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI 

1. Công tác truyền thông 

1.1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 

 - Xây dựng các thông điệp, phóng sự, tài liệu truyền thông về tiêm vắc xin 

phòng COVID-19; Cung cấp các tin bài, nội dung, tài liệu tuyên truyền đến các 

Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan truyền thông. 

 - Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh đẩy mạnh truyền thông về sử dụng vắc xin phòng COVID-19 

trước, trong và sau khi tổ chức tiêm chủng. 

 1.2. Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố: Tham mưu UBND huyện, 

thị xã, thành phố chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền về tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 trên Đài Truyền thanh - Truyền hình và hệ thống truyền thanh cơ sở 

trước, trong và sau khi triển khai tiêm chủng. 

 2. Tiếp nhận, bảo quản, phân phối vắc xin và vật tư tiêm chủng 

 2.1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Tiếp nhận, bảo quản vắc xin, bơm kim 

tiêm, hộp an toàn từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; cung ứng vắc xin, bơm kim 

tiêm, hộp an toàn cho Bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung tâm y tế các huyện, thành 

phố, thị xã chậm nhất 3 ngày trước khi tổ chức tiêm chủng. 

 (Phụ lục 3,4 đính kèm). 

 2.2. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố: 

 - Tiếp nhận, bảo quản vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn từ Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật và phân phối cho các điểm tiêm chủng đóng trên địa bàn hàng 

ngày hoặc theo đợt. 

 - Quản lý, báo cáo sử dụng vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn theo quy 

định. 

 2.3. Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa ngoài công lập, Bệnh viện đa 

khoa/Trung tâm Y tế có giường bệnh các huyện, thị xã, thành phố đã công bố đủ 

điều kiện tiêm chủng: 

 - Bố trí địa điểm, thiết bị phục vụ công tác tiêm chủng theo quy định. 

 - Đảm bảo dây chuyền lạnh để tiếp nhận, bảo quản và sử dụng vắc xin trong 

buổi tiêm chủng. 

 - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư tiêm chủng (bông, cồn, phích vắc xin, 

nhiệt kế, hộp chống sốc, panh, khay, các biểu mẫu thực hiện trong quá trình tiêm 

chủng theo quy định). Phối hợp với các đơn vị có liên quan để in ấn và thực hiện 

đầy đủ các biểu mẫu trong tiêm chủng COVID-19 tại Quyết định số 3445/QĐ-BYT 

ngày 15/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn sữa đổi, bổ sung Hướng 

dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và Quyết 

định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tổ 

chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 
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 3. Triển khai tiêm chủng 

Thực hiện đầy đủ các nội dung theo “Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19” ban hành kèm theo Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 

26/7/2021 của Bộ Y tế: 

 3.1. Lập danh sách đối tượng, bố trí thời gian tiêm phù hợp với tình hình dịch 

COVID-19: 

- Sử dụng nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 theo Quyết định số 

3355/QĐ-BYT ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch 

triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 bao gồm các 

nội dung: Đăng ký tiêm chủng, khai báo y tế; Sàng lọc, phân nhóm đối tượng trước 

khi tiêm chủng; Quản lý đối tượng tiêm chủng; Lập kế hoạch tiêm chủng. 

 - Đối với các đơn vị thực hiện tiêm: Lập danh sách các đối tượng tiêm chủng 

và triển khai tiêm chủng cho cán bộ của đơn vị đảm bảo theo kế hoạch. 

 - Đối với đơn vị tổ chức tiêm cho các đơn vị khác: Bố trí thời gian phù hợp 

để tiêm chủng cho cán bộ của đơn vị mình và các đơn vị khác theo phân công. 

 - Đối với các đơn vị không tự thực hiện tiêm chủng: Lập danh sách đối tượng 

tiêm chủng và gửi cho đơn vị thực hiện tiêm để hai bên phối hợp bố trí thời gian 

tiêm phù hợp. 

3.2. Trước khi tổ chức tiêm chủng:  

- Tự đánh giá “Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19” 

ban hành kèm theo Quyết định số 3518/QĐ-BYT ngày 20/7/2021 của Bộ Y tế. 

- Thực hiện rà soát các nội dung về an toàn tiêm chủng theo Phụ lục 1 kèm 

theo “Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19” ban hành 

kèm theo Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế và khắc phục 

tất cả các vấn đề tồn tại của cơ sở tiêm chủng, việc rà soát phải thực hiện định kỳ. 

 3.2. Triển khai tiêm chủng: 

- Các bước thực hiện tiêm chủng: 

+ Bước 1: Tiếp nhận và phân loại đối tượng đến tiêm chủng tại nơi tiếp đón. 

+ Bước 2: Hoàn thành phiếu đồng ý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

theo phụ lục 2 kèm theo “Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19” ban hành kèm theo Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của 

Bộ Y tế. 

+ Bước 3: Khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo 

Quyết định số 3445/QĐ-BYT ngày 15/7/2021 của Bộ Y tế. Tư vấn các thông tin về 

theo dõi sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 các nội dung theo Phụ lục 3 kèm 

theo “Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19” ban hành 

kèm theo Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế. Nếu đối tượng 

không đủ điều kiện tiêm thì tư vấn để chuyển cơ sở tiêm chủng hoặc ra về. 

+ Bước 4: Thực hiện tiêm vắc xin cho đối tượng theo đúng chỉ định, bảo đảm 

an toàn theo quy định.  
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Theo dõi người được tiêm ít nhất 30 phút sau tiêm chủng tại điểm tiêm. Sau 

khi kết thúc thời gian theo dõi sau tiêm chủng tại điểm tiêm, cơ sở tiêm chủng cung 

cấp giấy xác nhận đã tiêm vắc xin COVID-19 theo mẫu qui định tại Phụ lục 4 kèm 

theo “Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19” ban hành 

kèm theo Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế. 

 - Số người tiêm chủng/buổi/bàn tiêm theo quy định; 

 - Sắp xếp tại điểm tiêm theo quy trình một chiều và đảm bảo an toàn tiêm 

chủng theo quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016, Thông tư số 

34/2018/TT-BYT và các hướng dẫn của Bộ Y tế. 

 - Bố trí lịch tiêm chủng cho các đối tượng tiêm theo giờ, tránh tập trung quá 

đông người tại một thời điểm. Bố trí chỗ ngồi đảm bảo giãn cách và thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. 

 - Hộp chống sốc theo quy định tại Thông tư số 51/TT-BYT ngày 29/12/2017 

của Bộ Y tế. 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). Kết thúc buổi tiêm chủng nếu không sử dụng đến cần phải hủy bỏ bơm 

tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 1mg/1ml. 

- Cập nhật đầy đủ danh sách người tiêm vắc xin COVID-19 trên phần mềm 

tiêm chủng. 

 3.3. Xử trí sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin phòng COVID-19 

 - Khi đang triển khai tiêm chủng mà xảy ra tai biến nặng sau tiêm chủng thì 

tạm dừng buổi tiêm chủng và thực hiện theo sổ tay “Hướng dẫn thực hành tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19” của Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương. 

 - Các điểm tiêm chủng thực hiện giám sát chủ động sự cố bất lợi sau tiêm 

chủng thường xuyên, liên tục trong quá trình tiêm chủng theo Văn bản số 

5488/BYT-KCB của Bộ Y tế ngày 9/7/2021 về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

 - Thực hiện theo dõi, giám sát, báo cáo phản ứng thông thường và tai biến 

nặng sau tiêm chủng theo quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 

của Chính phủ và Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế. 

 3.4. Công tác kiểm tra, giám sát 

 - Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, 

thành phố tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát tại các điểm tiêm chủng. 

 - Nội dung kiểm tra, giám sát: 

 + Giám sát trước tiêm chủng: Xây dựng kế hoạch; danh sách đối tượng; bố 

trí điểm tiêm chủng, bố trí nhân lực; tự đánh giá các tiêu chí an toàn tiêm chủng; 

việc tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin, đội cấp cứu xử trí sự cố sau tiêm 

chủng... 

 + Giám sát trong buổi tiêm: Thực hiện kiểm tra, giám sát sử dụng, bảo quản 

vắc xin, rà soát đối tượng trước và sau tiêm tránh bỏ sót, kỹ thuật tiêm chủng, dự 

phòng/xử trí phản vệ. Phát hiện và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong 
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quá trình tổ chức tiêm. Tăng cường giám sát an toàn tiêm chủng và phản ứng sau 

tiêm chủng. 

 + Giám sát sau tiêm chủng: Đánh giá việc hoàn thành chỉ tiêu, tổ chức kiểm 

tra, đánh giá quả sau đợt tiêm (cập nhật danh sách trên phần mềm tiêm chủng, số 

người cần tiêm, số người đã được tiêm; lượng vắc xin đã sử dụng, lượng vắc xin 

hao phí, phản ứng phụ sau tiêm). 

 3.5. Quản lý vỏ lọ vắc xin, bơm kim tiêm và chất thải y tế khác 

- Quản lý, tiêu hủy vỏ lọ vắc xin COVID-19, vắc xin hỏng, hết hạn sử dụng 

theo quy định tại Công văn số 5679/BYT-MT ngày 16/7/2021 của Bộ Y tế về việc 

tiếp tục quản lý xử lý vỏ lọ vắc xin COVID-19. 

 - Xử lý bơm kim tiêm và chất thải y tế sau buổi tiêm chủng theo quy định tại 

Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNM ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

 - Các điểm tiêm có phương án thu gom và xử lý bơm kim tiêm, rác thải y tế 

theo quy định tại Công văn số 102/MT-YT ngày 04/3/2021 của Cục Quản lý môi 

trường y tế. 

 3.6. Công tác báo cáo 

a) Dữ liệu tiêm chủng cá nhân được cập nhật trên nền tảng quản lý tiêm 

chủng vắc xin COVID-19. 

 b) Các điểm tiêm chủng: 

 - Báo cáo đột xuất: Khi có bất thường trong quá trình tổ chức tiêm chủng báo 

cáo ngay về Sở Y tế qua số điện thoại đường dây nóng: 0965.341616 hoặc Bác sĩ 

Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, số điện thoại 

0913.049.253. 

 - Báo cáo định kỳ: Hàng ngày báo cáo số mũi tiêm đã thực hiện, trường hợp 

phản ứng thông thường và danh sách tai biến nặng sau tiêm chủng (Phụ lục 5 kèm 

theo “Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19” ban hành 

kèm theo Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế) gửi Trung 

tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã trước 16h30. Đối với Bệnh viện đa khoa tỉnh 

báo cáo về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trước 17h00 hàng ngày. 

c) Các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố: Tổng hợp báo cáo từ các cơ 

sở tiêm chủng gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trước 17h00 hàng ngày. Sau khi 

kết thúc đợt tiêm tổng hợp kết quả và báo cáo cụ thể bằng văn bản về Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật theo quy định. 

d) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Làm đầu mối tổng hợp báo cáo gửi Sở Y 

tế, Cục Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương trước 17h30 hàng ngày và 

tổng hợp báo cáo kết quả đợt tiêm chủng trong vòng 05 ngày sau khi kết thúc đợt 

tiêm chủng (Phụ lục 6 kèm theo “Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19” ban hành kèm theo Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 

26/7/2021 của Bộ Y tế). 
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 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Các phòng của Sở Y tế 

 1.1. Phòng Nghiệp vụ Y: Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tham 

mưu văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc tiếp nhận, phân phối và sử dụng vắc xin 

phòng COVID-19 đợt 4 trên địa bàn tỉnh; đôn đốc của các đơn vị triển khai đúng 

tiến độ và kiểm tra, giám sát công tác tiêm chủng bảo đảm an toàn, hiệu quả theo kế 

hoạch. 

 1.2. Phòng Kế hoạch - Tài chính: Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng 

kế hoạch kinh phí đảm bảo cho công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

 1.3. Phòng nghiệp vụ Dược: Phối hợp kiểm tra, giám sát về việc tiếp nhận, 

vận chuyển, bảo quản, sử dụng vắc xin theo đúng quy định đảm bảo an toàn và chất 

lượng. 

 1.4. Thanh tra Sở Y tế: Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ phối hợp tổ chức 

triển khai thực hiện Kế hoạch. 

 2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

 - Là đơn vị thường trực, đầu mối triển khai thực hiện tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực 

hiện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 bảo đảm đúng theo kế hoạch; thống nhất 

lịch tổ chức tiêm chủng để thông báo cho các đơn vị tổ chức thực hiện; báo cáo 

hoạt động tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 về cơ quan quản lý kịp thời, đúng 

quy định. 

 - Thực hiện tiêm cho các đối tượng được phân công (theo phụ lục 2 đính 

kèm). 

 3. Bệnh viện đa khoa tỉnh 

 - Thực hiện tiêm cho các đối tượng được phân công (theo phụ lục 2 đính 

kèm). 

 - Bố trí địa điểm tiêm chủng rộng rãi, thông thoáng, thuận tiện bảo đảm 

phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tiêm 

chủng đúng tiến độ và tổng hợp báo cáo theo quy định. 

 - Củng cố/kiện toàn 02 đội cấp cứu nội viện và 02 đội cấp cứu ngoại viện, 

kích hoạt hệ thống báo động đỏ, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xẩy ra trong 

tiêm chủng và chi viện cho các điểm tiêm chủng trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu. 

Thông báo Danh sách họ tên, số điện thoại của Lãnh đạo phụ trách và các đội 

trưởng đội cấp cứu bệnh viện của Bệnh viện để các đơn vị liên lạc khi có tình 

huống bất thường. 

 4. Bệnh viện đa khoa/Trung tâm Y tế có giường bệnh tuyến huyện, Bệnh 

viện đa khoa ngoài công lập 

 - Thực hiện tiêm cho các đối tượng được phân công (theo phụ lục 2 đính 

kèm). 

 - Củng cố/kiện toàn đội cấp cứu nội viện và ngoại viện, kích hoạt hệ thống 

báo động đỏ, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xẩy ra trong tiêm chủng; 
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 - Bệnh viện đa khoa TX Kỳ Anh phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã Kỳ Anh 

xây dựng kế hoạch, điều động cán bộ bố trí điểm tiêm cho các đối tượng ở Công ty 

TNHH Hưng Nghiệp Fomosa; phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh để tổ 

chức tiêm cho các đối tượng thuộc huyện Kỳ Anh (theo phụ lục 2 đính kèm). 

 5. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố 

 - Tổ chức truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn của 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. Phối hợp, hỗ trợ đơn vị thực hiện tiêm chủng kiểm 

tra, giám sát trước, trong và sau khi triển khai tiêm chủng; 

- Điều động luân phiên các Trạm Y tế, bao gồm: Trạm trưởng, cán bộ tiêm 

chủng, cán bộ nhập phần mềm tiêm chủng tham gia tại các điểm tiêm của Bệnh 

viện đa khoa/TTYT tuyến huyện để hỗ trợ tiêm chủng và học tập kinh nghiệm sau 

này triển khai các điểm tiêm tại Trạm Y tế (Lưu ý cán bộ của Trạm Y tế tham gia 

tại điểm tiêm mỗi cán bộ tham gia ít nhất là 01 buổi tiểm chủng, tất cả các Trạm Y 

tế trên địa bàn đều được điều động để hỗ trợ điểm tiêm chủng và học tập kinh 

nghiệm). 

 - Tổng hợp kết quả thực hiện gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo 

quy định. 

 - Trung tâm Y tế thị xã Kỳ Anh chủ trì phối hợp với Bệnh viện đa khoa TX 

Kỳ Anh xây dựng kế hoạch, điều động cán bộ, bố trí điểm tiêm cho các đối tượng 

tại Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (theo phụ lục 2 đính 

kèm). 

- Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh chủ trì phối hợp với Bệnh viện đa khoa thị 

xã Kỳ Anh để xây dựng kế hoạch, điều động cán bộ tiêm cho các đối tượng thuộc 

huyện Kỳ Anh. 

 6. Đối với các đơn vị có đối tượng tiêm chủng  

 - Lập danh sách các đối tượng được tiêm chủng vắc xin đợt 4 theo chỉ tiêu 

được phân bổ tại Phụ lục 1 gửi cho các đơn vị thực hiện tiêm chủng. 

 - Phối hợp chặt chẽ với đơn vị thực hiện tiêm để bố trí thời gian tiêm chủng 

phù hợp, cử cán bộ hỗ trợ đơn vị tổ chức tiêm, đôn đốc, theo dõi các đối tượng 

được tiêm theo đúng kế hoạch của đơn vị tiêm. Báo cáo đầy đủ các phản ứng sau 

tiêm chủng vắc-xin COVID-19 cho đơn vị thực hiện tiêm chủng. 

 7. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố 

 - Xây dựng kế hoạch tiêm chủng trên địa bàn phù hợp với Kế hoạch của Sở 

Y tế. Ưu tiên xét duyệt đối tượng tiêm vắc xin COVID-19 đợt 4 đúng quy định theo 

Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ và Quyết định số 

3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế. Trên cơ sở số lượng vac xin được 

phân bổ, các địa phương xem xét tiêm cho các đối tượng là người có công với cách 

mạng. 

 - Chỉ đạo các đơn vị có đối tượng được tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên 

địa bàn lập danh sách gửi về đơn vị thực hiện tiêm theo số lượng đã được phân bổ 

cho từng huyện, thành phố, thị xã tại Phụ lục 2 đính kèm. 
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 - Chỉ đạo cơ quan truyền thông địa phương phối hợp với Trung tâm Y tế tăng 

cường công tác truyền thông về tiêm vắc xin phòng COVID-19; chỉ đạo Trung tâm 

Y tế chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, tổ chức tiêm chủng đảm bảo tiến độ; tăng 

cường kiểm tra, giám sát công tác triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

 Trên đây là Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 4 trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh; các địa phương/đơn vị căn cứ Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch thực 

hiện của địa phương/đơn vị, báo cáo về Sở Y tế (qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh) trước ngày 30 tháng 7 năm 2021. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, 

vướng mắc đề nghị liên hệ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (đầu mối BS Nguyễn 

Đình Du, SĐT 0913436766) để được hướng dẫn, trường hợp quá khả năng xử lý 

báo cáo Lãnh đạo Sở để giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Cục YTDP; 

- Viện VSDTTƯ; 
- Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Các Phó GĐ Sở; 

- Công an tỉnh (để p/h); 

- BCH Bộ đội biên phòng tỉnh (để p/h); 

- Các sở, ngành cấp tỉnh; 

- UBND cấp huyện (để p/h chỉ đạo); 

- Các đơn vị trong ngành; 

- Các phòng thuộc SYT; 

- Cổng thông tin điện tử SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 
 

Q. GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

 

 

Nguyễn Tuấn 
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Phụ lục 1: Phân bổ vắc xin phòng COVID-19 cho đơn vị được tiêm 
 

TT Địa phương, đơn vị Spikevax BNT162b2  
Astra 

Zeneca  
Tổng  

I UBND huyện    23,255          846       8,000     32,101    

1 TP Hà Tĩnh       3,495           108         1,300       4,903    

2 TX Hồng Lĩnh       1,162             30           500       1,692    

3 TX Kỳ Anh       2,784           108         1,000       3,892    

4 Huyện Nghi Xuân       1,896             60           600       2,556    

5 Huyện Can Lộc       1,932             60           600       2,592    

6 Huyện Thạch Hà       1,540             60           500       2,100    

7 Huyện Đức Thọ       1,896             60           600       2,556    

8 Huyện Hương Sơn       1,588             60           500       2,148    

9 Huyện Hương Khê       1,392             60           500       1,952    

10 HuyệnVũ Quang          840             60           300       1,200    

11 Huyện Lộc Hà       1,490             60           500       2,050    

12 Huyện Cẩm Xuyên       1,798             60           600       2,458    

13 Huyện Kỳ Anh       1,442             60           500       2,002    

II Đơn vị trực thuộc Sở Y tế            -            278             -            278    

  Cán bộ y tế (trì hoãn tiêm các đợt)            -             278             -            278    

III Sở, ngành, doanh nghiệp      6,985       2,386             -         9,371    

1 Công an tỉnh            -             740             -            740    

2 Công ty Điện lực Hà Tĩnh          100             -               -            100    

3 Công ty Điện lực dầu khí Hà Tĩnh          200             -               -            200    

4 Công ty điện lực TP Hà Tĩnh            46             -               -              46    

5 Truyền tải điện Hà Tĩnh            50             -               -              50    

6 Trung tâm thí nghiệm điện Hà Tĩnh             5             -               -                5    

7 Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hà Tĩnh            15             -               -              15    

8 Công ty CP cấp nước            50             -               -              50    

9 Hiệp Hội vận tải ô tô          200             -               -            200    

10 Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn          300             -               -            300    

11 Công ty TNHH dịch vụ vận tải Viết Hải          100             -               -            100    

12 CTCP đường sắt Nghệ Tĩnh            70             -               -              70    

13 Chi nhánh khai thác đường sắt Nghệ Tĩnh            30             -               -              30    

14 Công ty CP Dược Hà Tĩnh          150             -               -            150    

15 Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh          200             -               -            200    

16 CTCP Xăng dầu dầu khí Vũng Áng            96             -               -              96    

17 Viễn thông Hà Tĩnh 186             14              -            200    

18 Viettel Hà Tĩnh            30             -               -              30    

19 MOBIFONE Hà Tĩnh            30             -               -              30    

20 FPT Hà Tĩnh             30             -               -              30    

21 Công ty CP Đăng kiểm Hà Tĩnh            22             -               -              22    

22 Công ty Bảo Việt             30             -               -              30    

23 Công ty Thanh Thành Đạt             50             -               -              50    

24 CTCP Bảo Minh Hà Tĩnh              6             -               -                6    

25 CTCP Tập đoàn Phú Tài Đức          150             -               -            150    
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26 CTCP XD Thương mại DV Sông La            40             -               -              40    

27 Cục Hải quan            13             -              13    

28 Cán bộ hưu trí thuộc (Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý)            -             714             -            714    

29 
Sở Giáo dục và Đào tạo (bao gồm cả giáo viên tham gia tập 

huấn đổi mới chương trình giáo dục) 
         227           230             -            457    

30 Sở Khoa học và Công nghệ            14             88             -            102    

31 Sở Tài nguyên và Môi trường          100             -               -            100    

32 Sở VHTTDL            -               18             -              18    

33 Sở Xây dựng            -               60             -              60    

34 Sở Kế hoạch và Đầu tư            -               22             -              22    

35 Sở Nội vụ            -               48             -              48    

36 Sở Tài chính            -               44             -              44    

37 Sở Tư pháp            -               42             -              42    

38 Sở Công Thương             -               40             -              40    

39 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn          150             -               -            150    

40 Báo Hà Tĩnh            -               10             -              10    

41 Sở Giao thông Vận tải            -               24             -              24    

42 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội            -               50              50    

43 Lực lượng Kiểm lâm (Sở NN&PTNT)            50             10             -              60    

44 Ban tổ chức Tỉnh ủy (Học viên Lớp Cao cấp chính trị)            -               32             -              32    

45 Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội            32             -               -              32    

46 Văn phòng Ban ATGT             4             -               -                4    

47 Bưu điện tỉnh          200             -               -            200    

48 Tập đoàn Vingroup          500             -               -            500    

49 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh            25             -               -              25    

50 Ngân hàng HD Bank Hà Tĩnh            40             -               -              40    

51 Ngân hàng BIDV            20             -               -              20    

52 Ngân hàng chính sách xã hội          100             -               -            100    

53 Ngân hàng Ngoại thương          150             -               -            150    

54 Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Hà Tĩnh          150             -               -            150    

55 Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Hà Tĩnh II          100             -               -            100    

56 Ngân hàng Công thương          101             -               -            101    

57 Ngân hàng ACB            50             -               -              50    

58 Ngân hàng BIDV chi nhánh Kỳ Anh            -               63             -              63    

59 Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank)            50             -               -              50    

60 Ngân hàng Hợp tác xã VN chi nhánh Hà Tĩnh (CoopBank)            33             -               -              33    

61 
Hệ thống 32 Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh (Ngân 

hàng HTX VN) 
         150           100            250    

62 Ngân hàng Sài Gòn thương tín (Sacombank)            30             -               -              30    

63 Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank)            40             -               -              40    

64 Ngân hàng Hàng hải chi nhánh Hà Tĩnh            22             -               -              22    

65 
Ngân hàng TMCP ngoại thương chi nhánh bắc Hà Tĩnh 

(Trụ sở Hồng Lĩnh) 
           60             -               -              60    

66 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Seabank)            50             -               -              50    

67 Hội Luật gia              9             -               -                9    

68 Hội Cựu chiến binh            -               11             -              11    
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69 Hội Cựu giáo chức Hà Tĩnh            -                 7             -                7    

70 Hội Cựu thanh niên xung phong            -                 6             -                6    

71 Đài khí tượng thủy văn tỉnh            20             -               -              20    

72 Hội liên hiệp văn học nghệ thuật            11             -               -              11    

73 Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Tĩnh (Sở LĐTBXH)            30             -               -              30    

74 Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật             7             -               -                7    

75 Trung tâm CNTT&TT (Sở TTTT)            30             -               -              30    

76 Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh            31             -               -              31    

77 BQL dự án đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT            40             -               -              40    

78 CTCP Golf Xuân Thành          120             -               -            120    

79 CTCP xây lắp Thành Vinh            10             -               -              10    

80 Chi cục Kiểm lâm            36             -               -              36    

81 Hội Đông y             6             -               -                6    

82 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng             3             -               -                3    

83 Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao            50             -               -              50    

84 CT xăng dầu Giang Nam            60             -               -              60    

85 Trường Đại học Hà Tĩnh          160             -               -            160    

86 Trường Chính trị Trần Phú            48             -               -              48    

87 
Trường Cao đẳng CN Hà Tĩnh(theo đề xuất SLĐTBXH về 

đào tạo 22 nghề chuyển giao từ Đức) 
           30             -               -              30    

88 
Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt - Đức (theo đề xuất 

SLĐTBXH về đào tạo 22 nghề chuyển giao từ Đức) 
           26             -               -              26    

89 Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh       1,350             -               -         1,350    

90 CTCP Cảng quốc tế Lào-Việt và khách hàng           215             -               -            215    

91 CTCP chăn nuôi Mitraco            50             -               -              50    

92 Công ty Lâm nghiệp Hà Tĩnh             9             -               -                9    

  Tổng    30,240       3,510       8,000     41,750    
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Phụ lục 2: Phân bổ vắc xin theo đơn vị thực hiện tiêm chủng 
 

TT Địa phương, đơn vị Spikevax 
BNT 

162b2 

Astra 

Zeneca  
Tổng 

Đơn vị thực hiện  

tiêm chủng 

1 Cục Hải quan             -               13            -              13    

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

2 
Cán bộ y tế trực thuộc Sở Y tế (trì hoãn 

tiêm các đợt) 
            -             278            -            278    

3 

Cán bộ hưu trí (do Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy quản lý trên địa bàn thành phố Hà 

Tĩnh) 

            -             343            -            343    

4 Sở Giáo dục và Đào tạo             -               35            -              35    

5 Sở Khoa học và Công nghệ 14             88           -            102    

6 Sở Tài nguyên và Môi trường           100             -              -            100    

7 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch             -               18            -              18    

8 Sở Xây dựng             -               60            -              60    

9 Sở Kế hoạch và Đầu tư             -               22            -              22    

10 Sở Nội vụ             -               48            -              48    

11 Sở Tài chính             -               44            -              44    

12 Sở Tư pháp             -               42            -              42    

13 Sở Công Thương              -               40            -              40    

14 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn           150             -              -            150    

15 Báo Hà Tĩnh             -               10            -              10    

16 Sở Giao thông Vận tải             -               24            -              24    

17 Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội             -               50            -              50    

18 Lực lượng Kiểm lâm (Sở NN&PTNT)             50             10            -              60    

19 
Ban tổ chức Tỉnh ủy (Học viên Lớp Cao 

cấp chính trị) 
            -               32            -              32    

20 
Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao 

động xã hội 
            32             -              -              32    

21 Văn phòng Ban ATGT              4             -              -                4    

22 Hội Luật gia               9             -              -                9    

23 Hội Cựu chiến binh             -               11            -              11    

24 Hội Cựu giáo chức Hà Tĩnh             -                 7            -                7    

25 Hội Cựu thanh niên xung phong              -                 6            -                6    

26 Hội liên hiệp văn học nghệ thuật             11             -              -              11    

27 Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật              7             -              -                7    

28 
Trung tâm CNTT&TT (Sở Thông tin 

và Truyền thông) 
            30             -              -              30    

29 Tập đoàn Vingroup           350             -              -            350    

30 Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh             31             -              -              31    

31 
BQL dự án đầu tư xây dựng công trình 

NN&PTNT 
            40             -              -              40    

32 Chi cục Kiểm lâm             36             -              -              36    

33 Hội Đông y              6             -              -                6    

34 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng              3             -              -                3    

35 
Ngân hàng Ngoại thương 

(Vietcombank)  
          150             -              -            150    

36 
Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể 

dục thể thao (Sở VHTTDL) 
            50             -              -              50    

37 CTCP Tập đoàn Phú Tài Đức            150             -              -            150    

38 Viễn thông Hà Tĩnh           186             14              -            200    

39 Trường Chính trị Trần Phú             48             -              -              48    

  Tổng        1.457        1.195            -         2.652    
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1 Viettel Hà Tĩnh             30             -              -              30    

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh 

2 Công ty CP Đăng kiểm Hà Tĩnh             22             -              -              22    

3 Công ty Bảo Việt              30             -              -              30    

4 CTCP Bảo Minh Hà Tĩnh              6             -              -                6    

5 

Hệ thống 32 Quỹ tín dụng nhân dân trên 

địa bàn tỉnh (Ngân hàng Hợp tác xã 

VN) 

          150           100            -            250    

  Tổng           238           100            -            338    

  TP Hà Tĩnh       3.495           108       1.300       4.903    
Bệnh viện đa khoa 

Thành phố  

1 
Cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn đổi 

mới chương trình giáo dục 
            -             118            -            118    

Bệnh viện đa khoa TTH 

2 Công ty Điện lực Hà Tĩnh           100             -              -            100    

3 Công ty điện lực TP Hà Tĩnh             46             -              -              46    

4 Trung tâm thí nghiệm điện Hà Tĩnh              5             -              -                5    

5 Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hà Tĩnh             15             -              -              15    

6 
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà 

Tĩnh 
            25             -              -              25    

7 Ngân hàng HD Bank Hà Tĩnh             40             -              -              40    

8 
Ngân hàng Hợp tác xã VN chi nhánh 

Hà Tĩnh (CoopBank) 
            33             -              -              33    

9 Ngân hàng Chính sách xã hội           100             -              -            100    

10 
Ngân hàng Sài Gòn thương tín 

(Sacombank) 
            30             -              -              30    

11 
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 

(LienVietPostBank) 
            40             -              -              40    

12 
Ngân hàng Hàng Hải chi nhánh Hà 

Tĩnh 
            22             -              -              22    

13 Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Tĩnh             20             -              -              20    

14 
Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Hà 

Tĩnh 
          150             -              -            150    

15 
Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Hà 

Tĩnh II 
          100             -              -            100    

16 CTCP xây lắp Thành Vinh             10             -              -              10    

17 Công ty Lâm nghiệp Hà Tĩnh              9             -              -                9    

18 Hiệp hội Vận tải ô tô           200             -              -            200    

19 Trường Đại học Hà Tĩnh           160             -              -            160    

20 Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh           200             -              -            200    

  Tổng        1.305           118            -         1.423    
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1 MOBIFONE Hà Tĩnh             30             -              -              30    

Bệnh viện đa khoa Sài 

Gòn - Hà Tĩnh 

2 FPT Hà Tĩnh             30             -              -              30    

3 

Trường Cao đẳng CN Hà Tĩnh (theo đề 

xuất SLĐTBXH về đào tạo 22 nghề 

chuyển giao từ Đức) 

            30             -              -              30    

4 

Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt - Đức 

(theo đề xuất SLĐTBXH về đào tạo 22 

nghề chuyển giao từ Đức) 

            26             -              -              26    

5 CTCP chăn nuôi Mitraco             50             -              -              50    

6 Truyền tải điện Hà Tĩnh             50             -              -              50    

7 Công ty CP cấp nước             50             -              -              50    

8 Đài khí tượng thủy văn tỉnh             20             -              -              20    

9 
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh 

(Sở LĐTBXH) 
            30             -              -              30    

10 
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 

(SeaBank) 
            50             -              -              50    

11 Ngân hàng Công thương           101             -              -            101    

12 Ngân hàng Á Châu (ACB)             50             -              -              50    

13 Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank)             50             -              -              50    

14 Bưu điện tỉnh           200             -              -            200    

15 Công ty CP Dược Hà Tĩnh           150             -              -            150    

  Tổng          917             -              -            917    

1 TX Kỳ Anh        2.784           108        1.000        3.892    

Bệnh viện đa khoa TX 

Kỳ Anh 

2 CTCP Xăng dầu dầu khí Vũng Áng             96             -              -              96    

3 Công ty Điện lực dầu khí Hà Tĩnh           200             -              -            200    

4 
Cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn đổi 

mới chương trình giáo dục 
            -               19            -              19    

5 Ngân hàng BIDV chi nhánh Kỳ Anh             -               63            -              63    

6 
CTCP Cảng Quốc tế Lào - Việt và 

khách hàng 
          215             -              -            215    

7 Công ty xăng dầu Giang Nam             60             -              -              60    

8 
Cán bộ hưu trí (do Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy quản lý trên địa bàn thị xã) 
            -               21              21    

  Tổng        3.355           211       1.000       4.566    

1 TX Hồng Lĩnh        1.162             30          500        1.692    

TTYT TX Hồng Lĩnh 

2 Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn           300             -              -            300    

3 
Cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn đổi 

mới chương trình giáo dục 
            -               16            -              16    

4 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi 

nhánh bắc Hà Tĩnh 
            60             -              -              60    

5 
Cán bộ hưu trí (do Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy quản lý trên địa bàn thị xã) 
            -               29            -              29    

  Tổng        1.522             75          500       2.097    

1 Huyện Nghi Xuân        1.896             60          600        2.556    

TTYT huyện Nghi xuân 

2 
Cán bộ hưu trí (do Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy quản lý trên địa bàn huyện) 
            -               32            -              32    

3 
Cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn đổi 

mới chương trình giáo dục 
            37             -              -              37    

4 CTCP Golf Xuân Thành           120             -              -            120    

  Tổng        2.053             92          600       2.745    
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1 Huyện Can Lộc         1.932             60          600        2.592    

TTYT huyện Can Lộc 

2 
Cán bộ hưu trí (do Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy quản lý trên địa bàn huyện) 
            -               27            -              27    

3 
Cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn đổi 

mới chương trình giáo dục 
            27             -              -              27    

  Tổng        1.959             87          600       2.646    

1 Huyện Thạch Hà        1.540             60          500        2.100    

TTYT huyện Thạch Hà 

2 
Cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn đổi 

mới chương trình giáo dục 
            27             -              -              27    

3 Công ty TNHH dịch vụ vận tải Viết Hải           100             -              -            100    

4 
Cán bộ hưu trí (do Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy quản lý trên địa bàn huyện) 
            -               34            -              34    

  Tổng        1.667             94          500       2.261    

1 Huyện Đức Thọ        1.896             60          600        2.556    

Bệnh viện đa khoa huyện 

Đức Thọ 

2 
Cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn đổi 

mới chương trình giáo dục 
            27             -              -              27    

3 
Cán bộ hưu trí (do Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy quản lý trên địa bàn huyện) 
            -               47            -              47    

4 
Chi nhánh khai thác đường sắt Nghệ 

Tĩnh 
            30             -              -              30    

5 CTCP đường sắt Nghệ Tĩnh             30             -              -              30    

6 CTCP XD Thương mại DV Sông La             40             -              -              40    

  Tổng        2.023           107          600       2.730    

1 Huyện Hương Sơn        1.588             60          500        2.148    

TTYT huyện Hương Sơn 

2 
Cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn đổi 

mới chương trình giáo dục 
            32             -              -              32    

3 
Cán bộ hưu trí (do Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy quản lý trên địa bàn huyện) 
            -               40            -              40    

  Tổng        1.620           100          500       2.220    

1 Huyện Hương Khê        1.392             60          500        1.952    

BVĐK huyện Hương 

Khê 

2 CTCP đường sắt Nghệ Tĩnh             40             -              -              40    

3 
Cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn đổi 

mới chương trình giáo dục 
            20             -              -              20    

4 
Cán bộ hưu trí (do Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy quản lý trên địa bàn huyện) 
            -               37            -              37    

  Tổng        1.452             97          500       2.049    

1 Huyện Vũ Quang           840             60          300        1.200    

TTYT huyện Vũ Quang 

2 
Cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn đổi 

mới chương trình giáo dục 
            11             -              -              11    

3 
Cán bộ hưu trí (do Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy quản lý) 
            -                 8            -                8    

4 Công ty Thanh Thành Đạt              50             -              -              50    

  Tổng           901             68          300       1.269    

1 Huyện Lộc Hà        1.490             60          500        2.050    

Bệnh viện đa khoa huyện 

Lộc Hà 

2 
Cán bộ hưu trí (do Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy quản lý trên địa bàn huyện) 
            -               16            -              16    

3 
Cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn đổi 

mới chương trình giáo dục 
            23             -              -              23    

4 Tập đoàn Vingroup           150             -              -            150    

  Tổng        1.663             76          500       2.239    
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1 Huyện Cẩm Xuyên        1.798             60          600        2.458    

Bệnh viện đa khoa huyện 

Cẩm Xuyên 

2 
Cán bộ hưu trí (Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

quản lý trên địa bàn huyện) 
            -               58            -              58    

3 
Cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn đổi 

mới chương trình giáo dục 
            -               42            -              42    

  Tổng        1.798           160          600       2.558    

1 Huyện Kỳ Anh        1.442             60          500        2,002    

Bệnh viện đa khoa thị xã 

Kỳ Anh 

2 

Cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn đổi 

mới chương trình giáo dục huyện Kỳ 

Anh 

            23             -              -              23    

3 
Cán bộ hưu trí (do Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy quản lý trên địa bàn huyện Kỳ Anh) 
            -               22            -              22    

  Tổng        1.465             82          500       2.047    

  Công an tỉnh             -             740            -            740    Bệnh xá Công an tỉnh 

  
Công ty TNHH Gang thép Hưng 

nghiệp Formosa Hà Tĩnh 
      1.350             -              -         1.350    

TTYT thị xã Kỳ Anh 

(Điểm tiêm tại Formosa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 3: Phân bổ lọ vắc xin 

STT Địa phương, đơn vị 
Spikevax BNT162b2 AstraZeneca  

Liều Lọ Liều Lọ Liều Lọ 

1 Bệnh viện đa khoa tỉnh             1,457                   104                1,195                   199                      -                        -      

2 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh                238                     17                   100                     17                      -                        -      

3 Bệnh viện đa khoa Thành phố              3,495                   250                   108                     18                1,300                   130    

4 Bệnh viện đa khoa TTH             1,305                     93                   118                     20                      -                        -      

5 Bệnh viện đa khoa Sài Gòn -Hà Tĩnh                917                     65                      -                        -                        -                        -      

6 Bệnh viện đa khoa TX Kỳ Anh             3,355                   240                   211                     35                1,000                   100    

7 TTYT TX Hồng Lĩnh             1,522                   109                     75                     12                   500                     50    

8 TTYT huyện Nghi xuân             2,053                   147                     92                     15                   600                     60    

9 TTYT huyện Can Lộc             1,959                   140                     87                     14                   600                     60    

10 TTYT huyện Thạch Hà             1,667                   119                     94                     16                   500                     50    

11 Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ             2,023                   144                   107                     18                   600                     60    

12 TTYT huyện Hương Sơn             1,620                   116                   100                     17                   500                     50    

13 Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê             1,452                   104                     97                     16                   500                     50    

14 TTYT huyện Vũ Quang                901                     64                     68                     11                   300                     30    

15 Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà             1,663                   119                     76                     13                   500                     50    

16 Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên             1,798                   128                   160                     27                   600                     60    

17 TTYT Huyện Kỳ Anh             1,465                   105                     82                     14                   500                     50    

18 Công An tỉnh                   -                        -                     740                   123                      -                        -      

19 TTYT thị xã Kỳ Anh (Điểm tiêm tại Formosa)             1,350                     96                      -                        -                        -                        -      

  Tổng           30,240                2,160                3,510                   585                8,000                   800    
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Phụ lục 4: Phân bổ bơm kim tiêm, hộp an toàn, nước muối  

STT Địa phương, đơn vị BKT 1ML BKT 5ML 
BKT 0.5 

ML 
HAT 

Nước 

muối 

0.9% (lọ) 

Ghi chú 

1 Bệnh viện đa khoa tỉnh         1,315               239            1,603                 32               199      

2 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh            110                 20               262                   4                 17      

3 Bệnh viện đa khoa Thành phố             119                 22            5,275                 55                 18      

4 Bệnh viện đa khoa TTH            130                 24            1,436                 16                 20      

5 Bệnh viện đa khoa Sài Gòn -Hà Tĩnh               -                    -              1,009                 11                  -        

6 Bệnh viện đa khoa TX Kỳ Anh            232                 42            4,791                 51                 35      

7 TTYT TX Hồng Lĩnh              83                 14            2,224                 24                 12      

8 TTYT huyện Nghi xuân            101                 18            2,918                 31                 15      

9 TTYT huyện Can Lộc              96                 17            2,815                 30                 14      

10 TTYT huyện Thạch Hà            103                 19            2,384                 26                 16      

11 Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ            118                 22            2,885                 31                 18      

12 TTYT huyện Hương Sơn            110                 20            2,332                 25                 17      

13 BVĐK huyện Hương Khê            107                 19            2,147                 23                 16      

14 TTYT huyện Vũ Quang              75                 13            1,321                 15                 11      

15 Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà              84                 16            2,379                 25                 13      

16 Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên            176                 32            2,638                 29                 27      

17 TTYT huyện Kỳ Anh              90                 17            2,162                 23                 14      

18 Bệnh xá Công an tỉnh            814               148                  -                   10               123      

19 TTYT thị xã Kỳ Anh (Điểm tiêm tại Formosa)               -                    -              1,485                 15                  -        

  Tổng         3,863               702          42,066               476               585      
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