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- BCĐ chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 Thành phố; 

- Tập đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam; 

- Ban quản lý khu kinh tế Quảng Ninh; 

- Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh; 

- Các phòng, đơn vị: Y tế, Trung tâm Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Kinh 

tế, Lao động- TB&XH, Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; 

- BCĐ chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 các xã, phường; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, phường. 

       

Thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh 

Quảng Ninh về việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi 4 (mũi 

nhắc lại) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022.  

Căn cứ Công văn số 3393/SYT-NVY ngày 17/6/2022 của Sở Y tế Quảng 

Ninh về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 để triển khai tiêm vét mũi 3 hàng 

tháng và mũi 4 (đợt II), Uỷ ban nhân dân thành phố Hạ Long xây dựng lịch tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 mũi 4 đợt II và mũi 1,2,3 tháng 6 cho các đối tượng đủ 

điều kiện trên địa bàn Thành phố cụ thể như sau: 

1. Thời gian, địa điểm:  

- Thời gian: Từ ngày 22/6/2022 đến ngày 27/6/2022. 

- Địa điểm: Tại điểm tiêm bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, tiêm tại nhà và 

các điểm tiêm cộng đồng trên địa bàn Thành phố. 

(Có lịch chi tiết kèm theo) 

2. Đối tượng tiêm chủng 

* Đối với các điểm tiêm cộng đồng: 

- Các đối tượng đủ 12 tuổi trở lên chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19 hoặc 

đã tiêm 1 mũi vắc xin phòng COVID-19 đủ điều kiện tiêm mũi 2. 

- Các đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung 

đảm bảo các điều kiện để tiêm mũi thứ 3 (mũi tăng cường).   



 - Đối tượng tiêm mũi 4: (1) người suy giảm miễn dịch, công nhân thuộc 

Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp; (2) 

lực lượng tuyến đầu, nhân viên y tế, lực lượng báo chí; (3) người từ 50 tuổi trở lên; 

(4) mở rộng thêm đối tượng người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ cao phơi nhiễm 

với COVID-19 gồm:  người trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực giao thông vận 

tải, du lịch và cung ứng các dịch vụ thiết yếu (Điện, nước, xăng dầu, …)  

- Đối với đối tượng mở rộng (đối tượng bổ sung) đề nghị các xã, phường 

sau khi triển khai tiêm chủng bổ sung vào đối tượng tiêm chủng mũi 4 trên địa 

bàn, đảm bảo không bỏ sót các đối tượng đã được rà soát tại Kế hoạch số 

201/KH-UBND ngày 26/5/2022 của UBND Thành phố. 

- Khoảng cách tiêm giữa mũi 3 và mũi 4: Tiêm vắc xin mũi 4 cách ít nhất 4 

tháng sau tiêm vắc xin mũi 3 (mũi nhắc lại lần 1). 

 * Lưu ý: Người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3: tạm hoãn 03 tháng sau 

khi mắc COVID-19. 

 * Đối với điểm tiêm bệnh viện Sản Nhi: Sáng ngày 24/6/2022, Thành phố 

sẽ tổ chức tiêm vắc xin tại Bệnh viện Sản Nhi cho đối tượng phụ nữ có thai đủ điều 

kiện tiêm trên địa bàn Thành phố.  

 * Tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại nhà cho các trường hợp người 

có bệnh lý nền, người già yếu, khuyết tật không đi lại được của các xã, phường. 

(Có lịch chi tiết kèm theo) 

3. Nhân lực tham gia 

- Nhân lực tiêm chủng: Huy động nhân lực cán bộ y tế của các bệnh viện, 

Trung tâm Y tế, Trạm Y tế các xã, phường trên địa bàn Thành phố và các đơn vị Y 

tế tăng cường cho Thành phố (nếu có). 

- Nhân lực cấp cứu và xe cứu thương tại điểm các điểm tiêm cộng đồng, 

tiêm tại nhà: Trung tâm Y tế Thành phố bố trí theo phân bổ của Sở Y tế. 

- Nhân lực và phương tiện tiêm chủng, cấp cứu tại điểm tiêm bệnh viện 

Sản Nhi: do bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh bố trí. 

4. Đề nghị bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh 

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế, kíp cấp cứu tổ chức 

cho các đối tượng thuộc đối tượng có chỉ định tiêm tại bệnh viện theo lịch đảm bảo 

an toàn và hiệu quả. 

- Bố trí bàn tiêm, ký và cấp giấy xác nhận đã tiêm chủng theo quy định. 



5. Đề nghị tập đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam, Ban quản lý khu kinh 

tế Quảng Ninh 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với UBND các xã, phường để triển 

khai công tác tiêm chủng đảm bảo an toàn và hiệu quả. 

- Hỗ trợ Thành phố nhân lực tham gia công tác tiêm chủng, phương tiện cấp 

cứu để thực hiện nhiệm vụ trong quá trình tổ chức buổi tiêm chủng. 

- Thường xuyên cập nhật các trường hợp đủ điều kiện tiêm mũi 4 để đề nghị 

Thành phố tổ chức tiêm chủng nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe của công nhân 

làm việc trong các đơn vị trực thuộc. 

6. Đề nghị Uỷ ban MTTQ Thành phố và các tổ chức Chính trị- Xã hội 

Thành phố: Phối hợp cùng ngành y tế và các xã, phường rà soát, vận động đoàn 

viên, hội viên đi tiêm chủng theo lịch Thành phố đã xây dựng nhằm tăng tỷ lệ bao 

phủ miễn dịch cộng đồng. 

7. Ủy ban nhân dân Thành phố giao: 

7.1. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế Thành phố 

 - Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát việc tiêm phòng COVID- 19 tại các 

điểm tiêm trên địa bàn Thành phố. Tổ chức giám sát trước, trong và sau tiêm, đặc 

biệt giám sát chủ động trường hợp phản ứng sau tiêm. 

- Chủ động dự trù, đề xuất tổ công tác tham mưu mua sắm phục vụ phòng 

chống dịch COVID-19 Thành phố mua sắm vật tư y tế, thuốc, trang thiết bị y tế,… 

phục vụ công tác tiêm chủng COVID-19 trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Y tế 

Thành phố. 

- Phối hợp cùng các bệnh viện, trung tâm vận chuyển cấp cứu triển khai các 

hoạt động tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo từng địa điểm; đảm bảo sẵn sàng 

cấp cứu, xử lý tai biến đảm bảo an toàn trong tiêm chủng. 

- Trung tâm Y tế chủ trì phối hợp cùng phòng Y tế và các phòng ban, đơn vị 

chức năng giải quyết các trường hợp rủi ro ngoài ý muốn, xử trí sự cố bất lợi sau 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

* Trung tâm Y tế Thành phố  

- Dự trù, cung cấp vật tư y tế, phiếu khám gồm: Phiếu khám sàng lọc trước 

tiêm, phiếu đồng thuận, phiếu thông tin tiêm chủng (Kích thước A4- đen trắng), 

hướng dẫn sau tiêm; chuẩn bị phiếu xác nhận tiêm chủng (Chất giấy Couche 150, 

khổ A4, in màu) theo biểu mẫu của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh để cung cấp cho 

UBND các xã, phường phát cho các đối tượng tiêm chủng của địa phương. 



- Chịu trách nhiệm bố trí các đội tiêm và đội cấp cứu tại các điểm tiêm được 

phân công trên địa bàn Thành phố. 

- Tham mưu cho UBND Thành phố bố trí kinh phí hỗ trợ; sử dụng nguồn kinh 

phí được cấp theo quy định. Lập dự toán kinh phí phục vụ công tác tiêm phòng 

vắc-xin COVID-19, gửi Phòng Tài chính-Kế hoạch Thành phố thẩm định, trình 

duyệt đảm bảo quy định hiện hành (nếu có). 

- Tiếp nhận, bảo quản và cấp phát vắc xin, vật tư bơm kim tiêm cho các điểm 

tiêm chủng theo Quyết định số 1469/QĐ-BYT ngày 6/3/2021 của Bộ Y tế để triển khai 

tiêm chủng. Bố trí phương tiện vận chuyển và bàn giao Vắc xin tại các điểm 

tiêm trong ngày. 

- Chủ động điều chuyển vắc xin giữa các đơn vị trong quá trình tiêm chủng 

đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí. Tổng hợp các trường hợp phản 

ứng sau tiêm, hướng dẫn các đơn vị thực hiện điều tra báo cáo. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn Trạm y tế phường, xã rà soát, tổng hợp, lưu trữ danh sách 

đối tượng tiêm chủng trên hệ thống máy tính. Cập nhật danh sách đối tượng lên phần 

mềm hệ thống tiêm chủng Quốc gia. 

- Thu gom, xử lý chất thải y tế phát sinh trong tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 đúng quy định, đặc biệt các điểm tiêm chủng tại cộng đồng. 

- Tổng hợp số liệu tiêm chủng báo cáo về Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng 

Thành phố và Sở Y tế. 

7.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 

- Chỉ đạo các trường học phối hợp với Uỷ ban nhân dân các xã, phường 

tham gia chiến dịch tiêm chủng của địa phương để đảm bảo tổ chức buổi tiêm 

chủng an toàn và hiệu quả. 

- Bố trí cán bộ y tế trường học tham gia công tác tiêm chủng theo vị trí được 

phân công (nếu có). 

7.3. Công an Thành phố 

Chỉ đạo, bố trí lực lượng công an trực tại các điểm tiêm chịu trách nhiệm toàn 

diện trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Xử lý nghiêm các trường hợp gây mất 

an ninh trật tự tại điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

7.4. Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố: Tham mưu, đề xuất UBND 

Thành phố bố trí kinh phí từ nguồn sự nghiệp y tế và nguồn dự phòng ngân sách để 

chi theo đúng quy định của nhà nước về tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn. 

7.5. Các phòng ban, đơn vị Thành phố 



- Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với ngành Y tế tổ chức 

tuyên truyền, thông báo về công tác triển khai chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 

cho các đối tượng trong cộng đồng. 

- Thông báo cho các đối tượng thuộc diện tiêm chủng trong cơ quan, đơn vị 

nắm bắt đầy đủ thông tin về thời gian, địa điểm để đi tiêm chủng đúng thời gian. 

7.6. Uỷ ban nhân dân các xã, phường 

- Trên cơ sở đối tượng đăng ký, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch; 

đôn đốc đối tượng đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch. Chịu trách nhiệm triển khai kế 

hoạch tiêm tại điểm tiêm của địa phương đảm bảo an toàn hiệu quả. Báo cáo kết quả 

tiêm chủng, lý do không đạt so với số lượng đăng ký ban đầu. 

- Tuyên truyền rộng rãi, thông báo cho các đối tượng thuộc diện tiêm chủng 

trên địa bàn nắm bắt đầy đủ thông tin về thời gian, địa điểm để đi tiêm chủng đúng 

thời gian.  

-  Căn cứ số lượng đối tượng trên địa bàn cần tiêm, Ủy ban nhân dân các xã, 

phường đề xuất TTYT Thành phố cung cấp, chuẩn bị bộ phiếu khám gồm: Phiếu 

khám sàng lọc trước tiêm, phiếu đồng thuận, phiếu thông tin tiêm chủng (Kích 

thước A4- đen trắng), hướng dẫn sau tiêm; chuẩn bị phiếu xác nhận tiêm chủng 

(Chất giấy Couche 150, khổ A4, in màu) theo biểu mẫu của Sở Y tế tỉnh Quảng 

Ninh để đóng dấu, cấp phát cho các đối tượng tiêm chủng của địa phương. 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm tiêm, tủ lạnh hoặc tủ bảo ôn để bảo quản 

vắc xin tại địa phương trong thời gian tiêm chủng, chuẩn bị giường phục vụ công 

tác cấp cứu; phân công lực lượng tham gia tại các điểm tiêm theo đề xuất.  

* Lưu ý: Ban Chỉ đạo các địa phương chỉ đạo các điểm tiêm tuân thủ 

nghiêm các quy trình về tiêm chủng, trong đó đặc biệt lưu ý công tác kiểm tra 

vắc xin trước khi tiêm (tên, loại và liều lượng vắc xin…) và các quy trình về bảo 

quản nhiệt độ vắc xin, đảm bảo tuyệt đối không để nhầm lẫn vắc xin giữa các 

đối tượng khác nhau. 

- Bố trí lực lượng nhập liệu phù hợp với điều kiện và số lượng đối tượng 

tiêm, đảm bảo hoàn thành nhập liệu ngay trong ngày tiêm chủng. Chỉ đạo các cơ sở 

tiêm chủng ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện việc ký số mũi tiêm, cấp hộ 

chiếu vắc xin ngay sau khi kết thúc chiến dịch. 

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với đơn vị Y tế trong tổ chức 

triển khai thực hiện, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện để hoạt động tiêm 

chủng diễn ra trên địa bàn an toàn nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất. 

- Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động khác phát sinh trong quá trình triển khai 

tiêm vắc xin COVID-19 tại địa phương từ các nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá 



nhân, các nguồn hợp pháp khác hỗ trợ tạo điều kiện để hoạt động triển khai kế 

hoạch tiêm chủng thuận lợi, đạt kết quả. Chuẩn bị công tác hậu cần phục vụ lực 

lượng tham gia kế hoạch tiêm chủng tại địa bàn. 

 Uỷ ban nhân dân Thành phố đề nghị Tập đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam, 

Ban quản lý khu kinh tế Quảng Ninh phối hợp và yêu cầu các đơn vị, Uỷ ban nhân 

dân các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế Quảng Ninh; 

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh; 

- Thành ủy, HĐND Thành phố; 

- CT và các PCT UBND TP; 

- BCĐ Chiến dịch tiêm vắc xin Thành phố; 

- Như trên; 

- Lưu: VT, YT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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               LỊCH TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 MŨI 4 ĐỢT II VÀ MŨI 1,2,3 THÁNG 6 CHO CÁC TRƯỜNG HỢP  

ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 

             (Ban hành kèm theo công văn số 4677/UBND-YT ngày 20/6/2022 của UBND Thành phố) 
 

STT 
Tên địa 

phương/đơn vị 

Tổng số 

đối 

tượng 

tiêm 

Số lượng 

mũi 1, 2, 

3 đăng ký 

T6/2022 

 Số 

lượng 

mũi 4 

đăng ký 

T6/2022  

Địa điểm tiêm cộng đồng Thời gian tiêm 

Đối 

tượng 

tiêm 

tại nhà 

Thời gian tiêm 

Ngày 22/6/2022 

1 Thống Nhất      1,173  63      1,110  TH&THCS Thống Nhất 
7h30-11h30 ngày 

22/06/2022 

    

2 Hoà Bình            64  14            50  TH&THCS Hòa Bình     

3 Vũ Oai            16  16   TYT Vũ Oai     

4 Thống Nhất          350             350  Công ty xi măng Hạ Long 
13h30-15h30 

ngày 22/6/2022 
6 

15h30-16h30 

ngày 22/6/2022 

5 Lê Lợi       1,586  50       1,536  Trường TH Lê Lợi 
7h30-11h30 ngày 

22/06/2022 
    

6 Hoành Bồ          499  73          426  Trường TH Trới (CS2) 
13h30-15h30 

ngày 22/6/2022 
6 

15h30-16h30 

ngày 22/6/2022 

7 Kỳ Thượng          171             171  TYT Kỳ Thượng 
7h30-11h00 ngày 

22/6/2022 
    

8 Đồng Lâm          362  15          347  
Trường TH&THCS Đồng 

Lâm 

13h30-16h30 

ngày 22/6/2022 
    

9 Tân Dân          193  7          186  Trường TH&THCS Tân Dân 
7h30-11h30 ngày 

22/6/2022 
    

10 Bằng Cả          121  15          106  TYT Bằng Cả 
13h30-16h30 

ngày 22/6/2022 
    

11 Bãi Cháy 
               

-    
        25 

7h30-11h30 

ngày 22/6/2022 

12 Hồng Hải           13 
13h30-16h30 

ngày 22/6/2022 



Ngày 23/6/2022 

13 Hồng Hải       2,592  51       2,541  Trường Cao đẳng Y tế QN 
7h30-11h30 ngày 

23/6/2022 
    

14 Hồng Hà       1,992  33       1,959  
Trường THCS Trần Quốc 

Toản 

13h30-16h30 

ngày 23/6/2022 
    

15 Sơn Dương       1,132          1,132  Trường TH Sơn Dương 
7h30-11h30 ngày 

23/6/2022 
    

16 Quảng La          626  24          602  
Trường TH Quảng La 

13h30-16h00 

ngày 23/6/2022 

1 
16h00-16h30 

ngày 23/6/2022 

17 Dân Chủ            71               71      

18 Hà Khẩu       1,482  27       1,455  
Trường TH-THCS-THPT 

Nguyễn Bỉnh Khiêm 

7h30-11h30 ngày 

23/6/2022 
12 

7h30-10h00 

ngày 23/06/2022 

19 Giếng Đáy           6 
10h00-11h30 

ngày 23/6/2022 

20 Yết Kiêu          351  8          343  

Trường TH Võ Thị Sáu 
13h30-16h30 

ngày 23/6/2022 

    

21 Trần Hưng Đạo             24               24      

22 Bạch Đằng            14  14       

23 Hồng Gai              6  6       

24 Cao Xanh       1,307  13       1,294  
Trường THCS Cao Xanh 

7h30-11h30 ngày 

23/06/2022 

    

25 Hà Khánh            14  14       

26 Hà Trung       1,228  106       1,122  
Trường TH Nguyễn Bá 

Ngọc 

13h30-16h30 

ngày 23/6/2022 
12 

13h30-16h30 

ngày 23/6/2022 

Ngày 24/6/2022 

27 Đồng Sơn          122  13          109  TYT Đồng Sơn 
7h30-10h30 ngày 

24/6/2022 
    

28 Hà Lầm          446  27          419  
Trường THCS Nguyễn Văn 

Thuộc 

13h30-16h30 

ngày 24/6/2022 
6 

14h00-16h30 

ngày 24/6/2022 



29 Cao Thắng          653  69          584  Trường TH Cao Thắng 
13h30-16h30 

ngày 24/6/2022 
8 

8h00-11h00 

ngày 24/6/2022 

Ngày 27/6/2022 

30 Hà Tu       1,153  29       1,124  Trường TH Minh Hà 
7h30-11h30 ngày 

27/6/2022 
    

31 Hà Phong       1,011  60          951  Trường TH Minh Khai 
13h30-16h30 

ngày 27/6/2022 
    

32 Bãi Cháy       3,446  111       3,335  
Trường TH &THCS Bãi 

Cháy (Ao Cá) 

7h30-16h30 ngày 

27/6/2022 
    

33 Việt Hưng       2,933  24       2,909  

Trường TH Việt Hưng 
7h30-11h30 ngày 

27/6/2022 
    

Công ty TNHH Dệt may 

Weitai 

13h30-16h30 

ngày 27/6/2022 
    

34 Giếng Đáy       3,165  31       3,134  Trường THCS Lý Tự Trọng 
7h30-11h30 ngày 

27/06/2022 
    

35 Hùng Thắng          632             632  

Trường TH Hùng Thắng 
13h30-16h30 

ngày 27/6/2022 

    

36 Đại Yên            20  20       

37 Tuần Châu            56  11            45      

38 
Bệnh viện Sản 

Nhi Quảng Ninh 
        

7h30-11h30 ngày 

24/6/2022 
    

  TỔNG     29,011             944      28,067             95    
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