
1

UBNDHUYỆN TỨ KỲ
BCĐ PHÒNG CHỐNG

DỊCH BỆNH COVID-19

Số:           /KH-BCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tứ Kỳ, ngày       tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 AstraZeneca 

do Bộ Y tế cấp đợt 62,63,64,65

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
- Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy 

định về hoạt động tiêm chủng;
- Nghị quyết số 21/2021/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về việc 

mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19;
- Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 01/01/2018 của Bộ Y tế Quy định 

chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 
Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng;

- Quyết Định 1734/BYT-DP ngày 17/3/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn tổ 
chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19;

- Quyết định số 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 của Bộ Y tế về việc Ban 
hành hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin COVID-19;

- Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 của Bộ Y tế về việc Phê 
duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022;

- Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về việc Phê duyệt 
Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022;

- Kế hoạch số 1019/KH-BYT ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế về việc triển 
khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19;

- Quyết định số 3013/QĐ-BCĐ ngày 18/10/2021 của Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc phân bổ vắc xin 
phòng COVID-19 AstraZeneca do Bộ Y tế cấp đợt 62,63,64,65;

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Tứ Kỳ xây dựng 
Kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 AstraZeneca do Bộ Y tế phân bổ 
đợt 62,63,64,65, như sau:

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tổ chức tiếp nhận, triển khai tiêm mũi 1 vắc xin phòng bệnh COVID-19 Astra 

Zeneca được phân bổ đúng đối tượng, đúng tiến độ và đảm bảo an toàn tiêm chủng.



2

2. Yêu cầu
- Bố trí điểm tiêm, tổ chức buổi tiêm vắc xin COVID-19 tuyệt đối an toàn, 

đảm bảo các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo các hướng dẫn 
hiện hành.

- Nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ tiêm vắc xin phòng COVID-19 phải 
có đủ chứng chỉ, trình độ chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ được phân công.

- Các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc phối hợp trong quá 
trình triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19.

III. NỘI DUNG
1. Đối tượng, thời gian, địa điểm tổ chức tiêm
1.1. Đối tượng tiêm
- Tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 vắc xin cùng loại, đảm bảo

khoảng cách thời gian giữa mũi 1 và mũi 2 từ 8 tuần trở lên (kể cả những người
đã tiêm mũi 1 ở địa phương khác đã đủ thời gian tiêm mũi 2); không tiêm
chủng cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 nhưng bị phản ứng nặng sau tiêm
chủng.

-  Tiêm mũi 1 cho những người chưa từng tiêm bất cứ loại vắc xin phòng
COVID-19 nào, gồm:

+ Công nhân, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và 
ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

+ Người dân từ 18 tuổi trở lên (ưu tiên người từ 50 tuổi trở lên);
+  Sinh viên chuẩn bị nhập học; 
Không tiêm chủng cho những người tiêm mũi 1 nhưng bị phản ứng nặng 

sau tiêm chủng.
1.2. Thời gian tiêm
Dự kiến thời gian tổ chức tiêm như sau:

  - Tổ chức tiêm hết số vắc xin đượ cấp trước ngày 25/10/2021. 
- Thực hiện tiêm mũi 2 theo hình thức cuốn chiếu, người nào đủ thời gian 

khoảng cách giữa mũi 1 và mũi 2 trước thì tiêm trước cho đến khi hết vắc xin; 
Tổ chức tiêm mũi 1 đồng thời với tiêm mũi 2.

- Địa điểm tiêm chủng: Người được tiêm chủng mũi 1 ở cơ sở tiêm chủng 
nào thì tiêm trả mũi 2 tại cơ sở tiêm chủng đó; Cơ quan, đơn vị đóng trên địa 
bàn xã/thị trấn nào thì BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 xã/thị trấn đó chịu 
trách nhiệm tổ chức tiêm chủng theo đúng các quy định hiện hành. Trường hợp 
khác do Ban chỉ đạo huyện chỉ đạo.

- Số lượng người tiêm vắc xin AstraZeneca 5.500 người:
(Danh sách, số lượng cụ thể trong Phụ lục kèm theo Kế hoạch này)
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2. Hình thức tổ chức thực hiện 
2.1. Tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin, vật tư tiêm chủng
- Việc tiếp nhận, bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng thực hiện theo đúng 

các quy định tại 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 
104/2016/NĐ-CP ngày1/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

- Sử dụng trang thiết bị, vật tư trong tiêm chủng mở rộng thường xuyên để tiếp 
nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin COVID-19 tại tất cả các tuyến. Việc vận chuyển 
vắc xin phải được thực hiện bởi cán bộ được đào tạo hướng dẫn bảo quản vắc xin. 
Trong quá trình vận chuyển bảo quản vắc xin phải có thiết bị theo dõi nhiệt độ. 

2.2. Tổ chức tiêm chủng
- Công tác tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 phải thực hiện nghiêm 

túc theo các quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP; 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 104/2016/NĐ-CP ngày1/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm 
chủng; Công văn số 1734/BYT-DP ngày 17/3/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn tổ 
chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và Công văn 4198/BYT-KCB 
ngày 22/5/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc 
xin phòng COVID-19.

- Công tác khám sàng lọc trước tiêm: Quyết định số 3802/QĐ-BYT ngày 
10/8/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc 
xin phòng COVID-19.

- Tổ chức tiêm chủng tại Trung tâm Y tế huyện cho các đối tượng cần 
thận trọng trong tiêm chủng qui định tại tiểu mục 2, mục II Quyết định số 
3802/QĐ-BYT ngày 10/8/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc 
trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; các đối tượng khác theo chỉ đạo 
của BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện.

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng: Thực hiện an toàn tiêm chủng theo quy 
định tại công văn số 5488/BYT-KCB ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn 
đảm bảo an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, đồng thời chủ động triển 
khai các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tiêm chủng.

- Triển khai chiến dịch phát động toàn thể người dân từ 18 tuổi trở lên có
điện thoại thông minh trên địa bàn cài đặt và sử dụng ứng dụng phần mềm
“Smart Hải Dương” và cập nhật thông tin vào “Sổ sức khỏe điện tử” trong phần
mềm “Smart Hải Dương”.

3. Nhân lực tham gia tiêm chủng
Tại mỗi điểm tiêm chủng, cần bố trí đủ cán bộ y tế đảm bảo đúng quy 

trình tiêm chủng, có đủ chứng chỉ, trình độ chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ 
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được phân công; 01 đội cấp cứu tại điểm tiêm chủng và 01 đội cấp cứu lưu động 
(do Trung tâm Y tế huyện bố trí).

4. Hoạt động giám sát, xử trí phản ứng sau tiêm
- Trung tâm Y tế huyện tổ chức giám sát thường xuyên các hoạt động 

chuyên môn: Phân công nhân viên y tế chịu trách nhiệm theo dõi, xử trí các 
trường hợp phản ứng sau tiêm chủng (nếu có), sẵn sàng các phương tiện cấp cứu 
tại chỗ, thuốc chống phản vệ. Bố trí đội cấp cứu lưu động, phương tiện vận 
chuyển bệnh nhân khi cần thiết.

- Yêu cầu đối tượng tiêm chủng ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại phòng theo 
dõi sau tiêm để phát hiện sớm các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng; phân công 
cán bộ y tế theo dõi người tiêm sau khi theo dõi 30 phút tại điểm tiêm chủng.

5. Kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo
- Ban chỉ đạo huyện phân công thành viên phụ trách và trực tiếp đi kiểm 

tra, giám sát phương thức triển khai thực hiện trước và trong suốt thời gian tổ 
chức chiến dịch.

- Công tác thông tin, báo cáo:
Tất cả những người được tiêm chủng phải cập nhật vào sổ theo dõi, phần 

mềm Hồ sơ sức khoẻ và cấp giấy chứng nhận đã tiêm chủng vắc xin COVID-19.
6. Kinh phí
Kinh phí triển khai hoạt động tiêm chủng chi theo phê duyệt dự toán kế 

hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Y tế huyện
- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tham mưu cho UBND huyện xây dựng 

và triển khai kế hoạch chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 cho các đối tượng trong 
phạm vi toàn huyện.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc đối 
tượng ưu tiên đóng trên địa bàn huyện, các xã, thị trấn trong việc lập danh sách đối 
tượng ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo đúng đối tượng ưu tiên trong 
Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ, Quyết định số 
3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế.

- Đôn đốc các đối tượng đủ khoảng cách tiêm mũi 2 hoặc mũi 1 vắc xin 
Astra  Zeneca thuộc cơ quan, đơn vị: Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện; Huyện 
ủy; Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; Các 
cơ quan, đơn vị tuyến tỉnh, tuyến huyện đóng trên địa bàn huyện theo đúng thời 
gian tiêm mà Trung tâm Y tế huyện bố trí để đảm bảo đúng tiến độ tiêm, đúng 
quy định về phòng chống dịch.
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- Đôn đốc Đài phát thanh huyện, Trung tâm Văn hóa, Phòng Văn hóa – 
Thông tin tăng cường truyền thông theo các nội dung trong Kế hoạch.

- Tham mưu cho Ban chỉ đạo huyện thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát 
tại các địa phương có tổ chức triển khai thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh 
COVID-19 trên địa bàn huyện.

- Tham mưu cho UBND huyện triển khai chiến dịch phát động toàn thể 
người dân từ 18 tuổi trở lên có điện thoại thông minh trên địa bàn cài đặt và sử 
dụng ứng dụng phần mềm “Smart Hải Dương” và cập nhật thông tin vào “Sổ 
sức khỏe điện tử” trong phần mềm “Smart Hải Dương”.

2. Trung tâm Y tế huyện
- Thực hiện và chỉ đạo các điểm tiêm vắc xin kiểm tra, rà soát lại cơ số 

thuốc và phác đồ xử trí phản vệ theo đúng quy định tại Thông tư 51/2017/TT-
BYT ngày 31/12/2017 của Bộ Y tế, Công văn số 4198/BYT-KCB ngày 
22/5/2021 của Bộ Y tế về việc triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin 
phòng COVID-19 và các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn khác của Bộ 
Y tế, Sở Y tế đã ban hành. Thực hiện an toàn tiêm chủng theo quy định tại công 
văn số 5488/BYT-KCB ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn đảm bảo an 
toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, đồng thời chủ động triển khai các 
biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tiêm chủng. Bố trí 01 kíp cấp cứu 
thường trực tại điểm tiêm với đầy đủ thuốc, trang thiết bị, dụng cụ cấp cứu để 
sẵn sàng cấp cứu ngay khi có yêu cầu.

Trong đó lưu ý: Để tránh mất thời gian lấy thuốc ra khỏi tủ hoặc hộp 
thuốc vì diễn biến phản ứng phản vệ rất nhanh, yêu cầu mỗi bàn tiêm chủng 
trước khi tiêm vắc xin và tại khu vực theo dõi phản ứng sau tiêm chủng phải 
chuẩn bị và xử trí như sau:

+ 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). Để ống Adrenalin này trong hộp thuốc chống sốc để tránh nhầm lẫn 
với các thuốc khác.

+ Khi thấy một trong các dấu hiệu của phản vệ (khó thở, vật vã, phù 
nhanh, mạch nhanh nhỏ, đau quặn bụng, ỉa chảy ...) tiêm ngay 1/2 mg Adrenalin 
tiêm bắp (ưu tiên mặt trước bắp cơ đùi), sau đó theo dõi và xử trí theo Hướng 
dẫn xử trí cấp cứu phản vệ ban hành kèm theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT.

+ Kết thúc buổi tiêm chủng nếu không sử dụng đến cần phải hủy bỏ bơm 
tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 1mg/1ml.

- Thực hiện và chỉ đạo TYT các xã, thị trấn tổ chức tiêm chủng vắc xin 
COVID-19 triển khai thực hiện nghiêm các qui định về tiêm chủng vắc xin 
phòng COVID-19 quy định trong Công văn số 1734/BYT-DP ngày 17/3/2021 
của Bộ Y tế Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
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- Lập danh sách đối tượng tiêm thuộc Trung tâm Y tế huyện, tổng hợp 
danh sách tiêm toàn huyện. Cập nhật tất cả các đối tượng tiêm chủng vắc xin 
phòng COVID-19 vào phần mềm hồ sơ sức khỏe để quản lý theo dõi, đảm bảo 
đầy đủ các thông tin cá nhân, thời gian tiêm theo quy định. 

- Sàng lọc trước tiêm chủng theo hướng dẫn tại Quyết định số 3802/QĐ-
BYT ngày 10/8/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm 
chủng vắc xin phòng COVID-19.

- Tổ chức tiêm chủng tại Trung tâm Y tế huyện cho các đối tượng cần 
thận trọng trong tiêm chủng qui định tại tiểu mục 2, mục II Quyết định số 
3802/QĐ-BYT ngày 10/8/2021 của Bộ Y tế Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc 
trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; các đối tượng khác theo chỉ đạo 
của BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện.

- Bố trí 02 kíp thường trực cấp cứu lưu động với đầy đủ trang thiết bị cấp 
cứu, thuốc cấp cứu để sẵn sàng cấp cứu khi có yêu cầu.

- Thực hiện phu tiêu độc, khử trùng tại khu vực tiêm tuyến huyện trước và 
sau khi tổ chức chiến dịch tiêm.

- Áp dụng các kỹ thuật tin học trong quản lý, theo dõi, báo cáo đối tượng 
tiêm, hỗ trợ việc theo dõi, xử lý phản ứng sau tiêm.

- Yêu cầu các đối tượng được tiêm chủng cài đặt phần mềm “Smart Hải
Dương” và cập nhật thông tin vào “Sổ sức khỏe điện tử” trong phần mềm 
“Smart Hải Dương” trước khi đến tiêm mũi 2.

- Bố trí xử lý rác thải sau tiêm chủng theo đúng các quy định hiện hành.
- Tổng hợp, cập nhật kết quả thực hiện tiêm chủng hàng ngày trên Google 

drive trước 15 giờ. Khi kết thúc chiến dịch tiêm gửi báo cáo bằng văn bản về 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh số 18 đường Thanh Niên, Thành phố hải 
Dương và bản điện tử về Email: nguyenhuongytcc@gmail.com.

- Tổng hợp kết quả hàng ngày, báo cáo tiến độ về Trưởng Ban chỉ đạo 
huyện, kết thúc chiến dịch báo cáo, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề xuất khen 
thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch.

3. Phòng Tài chính- Kế hoạch
Tham mưu cho UBND huyện trong việc bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ các 

hoạt động triển khai chiến dịch và hướng dẫn sử dụng, thanh quyết toán kinh phí 
theo các quy định hiện hành.

4. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện và Đài Phát thanh huyện
- Tăng thời lượng phát thanh, tin bài tuyên truyền về mục tiêu, lợi ích của 

chiến dịch.
- Cử phóng viên tiếp cận và đưa tin kịp thời các hoạt động triển khai tại 

các đơn vị, địa phương trong thời gian triển khai chiến dịch.

mailto:nguyenhuongytcc@gmail.com
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5. Công an huyện
Bố trí cán bộ, chiến sĩ đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm tiêm chủng vắc 

xin COVID-19 trong các ngày diễn ra tiêm mũi vắc xin phòng COVID-19. Buổi 
sáng có mặt trước 7 giờ 15 phút, buổi chiều có mặt trước 13 giờ 15 phút.

6. Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện
Phối hợp với Phòng Văn hóa – Thông tin huyện, Đài phát thanh huyện 

tăng cường tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, đối tượng, chỉ định, chống chỉ định, 
các phản ứng có thể gặp phải khi tiêm vắc xin COVID-19 trước và trong thời 
gian tổ chức chiến dịch;

7. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện
- Phối hợp chặt chẽ với BCĐ huyện trong quá trình triển khai tiêm vắc xin 

phòng COVID-19.
- Chỉ đạo các phòng ban, bộ phận liên quan phối hợp Trung tâm Y tế 

huyện thống nhất lịch tiêm cụ thể theo thời gian quy định trong Kế hoạch này để 
Trung tâm Y tế huyện điều tiết lịch tiêm đảm bảo an toàn tiêm chủng và đúng 
quy định phòng chống dịch.

- Bố trí, đôn đốc cán bộ thuộc thầm quyền quản lý đã tiêm chủng vắc xin 
AstraZeneca đủ khoảng cách mũi 1, mũi 2 theo danh sách, số lượng Trung tâm Y tế 
cung cấp đến điểm tiêm đúng thời gian, địa điểm thông báo.

- Yêu cầu cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý đến điểm tiêm phải thực hiện 
nghiêm túc công tác phòng chống dịch, thực hiện tốt 5K (khẩu trang, khử khuẩn, 
khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế).

8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Căn cứ Kế hoạch của UBND huyện chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch 

cụ thể phù hợp với tình hình dịch của địa phương, bố trí kinh phí và tổ chức thực 
hiện kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 của địa phương đúng các quy định hiện 
hành. 

- Tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo đúng đối tượng ưu 
tiên, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Gửi danh sách đã phê duyệt tiêm về BCĐ phòng 
chống dịch bệnh COVID-19 huyện trước ngày tiêm 01 ngày để lĩnh vắc xin.

- Yêu cầu các đối tượng được tiêm chủng cài đặt phần mềm “Smart Hải 
Dương” và cập nhật thông tin vào “Sổ sức khỏe điện tử” trong phần mềm “Smart 
Hải Dương” .

- Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động triển khai thực hiện tại các đơn vị, 
địa phương trong địa bàn.

- Tổng kết, rút kinh nghiệm với các ban ngành, địa phương khi kết thúc 
chiến dịch và báo cáo về Ban chỉ đạo huyện.
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Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 Astra 
Zeneca do Bộ Y tế phân bổ đợt 62,63,64,65 của BCĐ phòng, chống dịch 
COVID-19 huyện Tứ Kỳ. Đề các cơ quan, đơn vị, BCĐ phòng chống dịch bệnh 
các xã/thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có 
vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ (Số 
điện thoại: 0973255789) hoặc Phòng Y tế huyện (Số điện thoại: 0912935550) 
để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Sở Y tế (để báo cáo);
- Thường trực huyện ủy (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các thành viên BCĐ PCD huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể liên quan;
- UBND các xã, thị trấn ;
- Đài phát thanh huyện ;
- Cổng thông tin điện tử huyện ;
- Lưu:VT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Dương Hà Hải
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BẢNG PHÂN BỔ
Vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca cho các xã, thị trấn

 (Kèm theo Kế hoạch số:        /KH-BCĐ ngày     /10/2021 của BCĐ phòng chống dịch 
bệnh COVID-19 huyện Tứ Kỳ)

TT Địa phương Đơn vị tính Số lượng Ghi chú
1 Đại Sơn Liều 140
2 Hưng Đạo Liều 140

3 Quang Phục Liều 140
4 Thị Trấn Liều 200
5 Nguyên Giáp Liều 140
6 Minh Đức Liều 140
7 Quảng Nghiệp Liều 100

Cộng 1.000
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BẢNG PHÂN BỔ
Vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca cho các công ty, doanh nghiệp

 (Kèm theo Kế hoạch số:        /KH-BCĐ ngày     /10/2021 của BCĐ phòng chống dịch 
bệnh COVID-19 huyện Tứ Kỳ)

stt Tên doanh nghiệp Số 
công nhân

Số liều 
vắc xin

1 Công ty TNHH Diamond 40 40
2 Công ty TNHH Sees vina 21 21
3 Công ty TNHH Thảo nguyên 130 130
4 Công ty TNHH Yejin f&g vina 420 420
5 Công ty THHH Movevina 150 150
6 Công ty TNHH Force Unique 120 120
7 Công ty TNHH K&Np vina 302 302
8 Công ty TNHH Very vina 305 305
9 Công ty TNHH Hoa việt 24 24
10 Công ty TNHH Hương Tâm Việt 100 100
11 Công ty TNHH Tae Kyung Vina 250 250

12
Công ty Cổ phần Đoàn Minh 
Công 50 50

13 Công ty THHH Sky Dragon 185 185
14 Công ty TNHH K&A apparel 80 80
15 Công ty TNHH giầy Continuance 120 120
16 Công ty TNHH Thanhsang 40 40
17 Công ty TNHH Zhi xing 320 320
18 Công ty TNHH Bai Hong 450 450
19 Công ty cổ phần bao bì Xuân cầu 60 60
20 Công ty TNHH Yong Tech 200 200
21 Công ty TNHH GFT 900 900
22 Công ty TNHH Richway 233 233
 Cộng 4500 4500
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