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SO Y TE DONG THAP CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TRUNG TAM KIEM SOAT BENH TA&T Bôc 1p - Tir do - Hinh phñc 

Dng Thdp, ngày 26 tháng 5 näm 2020 

KE HOACH 
em b sung vc xin un van - Bich hu (Td) nãm 2020 

CU PHAP LY BE XAY DIJNG KE HOICH 

hông, chng bnh truyn nhim si 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007 
cUa Qu6c HOi. 

-Nghj djnh 104/2016/ND-CP ngày 01/7/2016 cüa ChInh phü quy djnh ye 
hoat dng tiêm chüng. 

- Nghi dinh s 155/2018/ND-CP ngày 12/11/2018 süa di, bô sung mt so 
quy djnh lien quan den diêu kin dâu tu kinh doanh thuc phm vi quãn 1 nhà 
ni.râc cüa Bi Y té. 

- Quy& dnh s 1125/QD-TTg cüa Thu ttrng ChInh phü ngày 31/7/2017 
phê duyt Chuo'ng trInh mic tiêu Y tê dan so giai doan 20 16-2020. 

- Thông tix 38/2017/TT-BYT ngày 17/10/2017 cüa B Y tê ban hành danh 
muc bênh truyên nhiêm, pham vi và dôi tuqng phài si'r ding vàc xin, sinh phâm y 
tê bat buôc. 

- Thông tir s 26/2018/TT-BYT ngày 2 1/3/2018 quy djnh quân 1 và sr 
diing kinh phi sr nghip thrc hin chrnmg trInh mic tiêu y tê - dan so giai doan 
2016-2020. 

- Thông tu s 34/20 1 8/TT-BYT ngày 12/11/2018 quy djnh chi tiêt mt so 
diêu cüa Nghi dinh so 104/2016/ND-CP ngày 01 tháng 7 11am 2016 cüa ChInh 
phü quy djnh ye hoat dng tiêm chüng. 

- Quyt djnh s 74/QD-BYT cüa B Y t ngày 08/01/2018 v vic phê duyt 
kê hoach 5 näm giai doan  2016-2920 cüa Dr an Tiêm chüng m& rng thuc 
Chuong trInh mic tiéu Y tê - Dan so. 

II. MUC TIEU 

1. Miic tiêu chung 

Tang tr l min dlch  phông bênh bach hu, un van trong cngdôngthàm 
chü dng phOng ngüa djch bnh, giám t 1 tir vong do bnh bach  hâu, uôn van 
tai các v'üng nguy Ca 

2. Muc tiêu cu the 

- Dat t3' le ~ 90% tré hQc lap 2 trong trung h9c và tré 7 tui a. cong dông 
trên quy rnô xã, phithng tai các  dla  phuong triên khai duqc tiêm bô sung 01 müi 
väc xin uôn van, bach  hâu giâm lieu (Td). 

- Dam bâo an toàn và chat luqng tiêm chüng theo quy djnh tai Nghj djnh s 
104/2016/NB-Cp ngày 01/7/2016 cüa ChInh phü. 
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III. THI GIAN, DOI TUONG VA PHA1M VI TRIEN KHAI 

1. Thôi gian: Tháng 6 näm 2020 

2. Di tirçrng: Tt Ca tré h9c 1p 2 trong tru&ng h9c (k cà tré >7 tui h9c 
l&p 2) và tré 7 tuôi a cong dông tai  vüng nguy cci cao sè duçic tiêm 01 müi vàc 
xin Td không kê tién sà di.rçc tiêm chüng väc xin bach  hâu, uôn van tnr6c do. 
Ngoti trir tré dâ tiêm väc xin có chira thành phân uôn van ho.c bach  hâu trong 
th?ii gian 1 tháng truâc khi triên khai tiêm bô sung. Tong so dôi tllqng can tiêm 
vác xin Td trong kê hoach là 26.314 tré. 

3. Pham vi triên khai: 

143 xA phixàng thj trn trên dia bàn tinh Ding Tháp. 

Bang 1. Pham vi, so' dO'i tu'cmg tiêm vc xin Td nám 2020 

TT Huyn Xã S dM tlrqng (tré) 
1 TrungtamYtêTP.SaDéc 9 1.878 
2 Trung tam Y t TP. Cao Lãnh 15 2.235 
3 Trung tam Y tê huynChâu Thành 12 2.278 
4 TmngtâmYtêTX.HôngNgir 7 1.301 
5 Trung tam Y t huyn Hông Ngr 10 2.2 16 
6 Trung tam Y tê huyn Cao Lành 18 2.905 
7 Trung tam Y té huyn Tháp MuOi 13 2.520 
8 Trung tam Y té huyn Thanh Binh 13 2.780 
9 Trung tam Y th huyn Tam Nong 11 1.673 
10 Trung tam Y tê huyn Tan Hang 9 1.576 
11 TrungtâmYthuynLâpVO 13 2.681 
12 Trung tam Y té huyn Lai Vung 12 2.27 1 

Cong 143 26.314 

IV. NO! DUNG ICE HOCH 

1. Diêu tra, Ip danh sách dôi ttrcrng 

- Thai gian trin khai: ngày 11 và 12 tháng 6 näm 2020. 

- Du m& thrc hin: Tram Y t xA, phuang 

- Ni dung thirc hin: 

+ Diu tra trong tnrmg h9c: Tram  Y t xãJphithng ph& hqp, trao di vOi 
Ban giám hiu nhà tri.räng 1p danh sách theo l&p dôi v&i tré h9c l&p 2. 

± Diu tra tai cong dng: Tram Y t x/phithng pMi hqp v&i Y t thôn ban, 
cong tác viên dan so, tnr&ng thôn, quân dan , B di biên phông và chIrth quyên 
dja phucmg rà soát nhóm tré 7 tuôi không di h9c tai  cong dông, dOi tuçing là tré 
di.rqc sinh tü ngày 01/1/2012 den ngày 31/12/2012 dang có mt tai  dja phi.rang. 
Danh sách bao gôm cã dôi txc1ng yang lai, luu )2 nhthig tré chua diiçc quãn 1 tii 
v1ng sâu, vüng xa, vüng giáp ranh và ncñ có biên dng dan cu. 

2. Cung trng vc xin Td, vt tir tiêm chüng 

- Th&i gian trin khai: Ngày 09-10 tháng 6 nàm 2020 
- Du mé,i thirc hiên: Trung tam Kim soát bnh tt Dèng Tháp 
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- Dan vj phi hçrp: Trung tam t huyn, thj, thành ph và các Tram Y tá 
trong dja bàn tinh Dông Tháp. 

- Ni dung thirc hin: 
± Vc xin Td sü diing trong k hoach là vc xin do Vin V&c xin và Sinh 

phâm Y tê (IVAC) san xut, lo 10 liu, dng dung djch. 
+ Dira trên s dii tuqng din tiêm chüng, các tuyn dir trà nhu cAu v&c xin 

và v.t tu tiêm chUng can thiêt. 
± Trung tam Trung tam Kim soát bnh tt tip nhn và bão quãn väc xin 

Tdtai kho cüa tinh và thiic hin cap phát vac xin Td cho Trung tam tê huyn It 
nhât là 01 tuân truâc khi to chirc tiêm chUng. 

+ Trung tarn Y t huyn tip nhn v&c xin tü kho tinh v kho qu.nIhuyn 
dê bâo quãn và cap phát cho các xã 1 ngày truâc khi tiêm chüng hoc ngay truâc. 
buôi tiêm chüng. 

+ Tuyn xàlphu&ng tip nhn v.c xin tir tuyn qu.n/huyn, bào quàn Va 
vn chuyên vac xin cho các diem tiêm chüng. 

Khu virc Dot 
tirqng 

Vac xin . Td (lieu) 

Bomkimtiêm 
tir khoa O,5m1 

Hop an toan 
5 lit (cai) 

TrungtâmYtTP.SaDéc 1.878 1.860 1.175 12 
TrungtâmYteTP.CaoLänh 2.235 2.213 2.113 22 
TrungtâmYtêhuynChâuThành 2.278 2.256 2.153 22 
TrungtâmYtTX.HongNgir 1.301 1.288 1.230 13 
TmngtâmYthuynHngNgr 2.216 2.194 2.095 21 
Trung tam thuyn Cao Lãnh 2.905 2.876 2.746 28 
Trung tam té huyn Thãp Mtr?yi 2.520 2.495 2.382 24 
TrungtâmYtêhuyênThanhBInh 2.780 2.753 2.628 27 
Trung tam th huyn Tam Nông 1.674 1.657 1.581 16 
TmngtâmYthuynTânHng 1.576 1.561 1.490 15 
TngtâmYthuynLpVO 2.681 2.655 2.534 26 
Trung tam Y t huyn Lai Vung 2.27 1 2.249 2.147 22 

Tong so: 26.3 14 26.057 24.274 248 

Bang 2. Nhu cdu vc xin Td, vçt tu' tiêm chüng nàm 2019 

- S vc xin Td din cho k hoach là 26.057 1iu. 

- S born kim tiêm tir khoá 0,5 ml c.n là 24.274 cái. 

- S6 hp an toàn loai 5 lit c.n cho k hoach  là 248 cái. 

Chi thIch: Cong thjc tInh s lup'ng vac xin và vt tu' tiêm chüng 

- S vc xin Td (liu) = S d& tuqng x T' l tiêrn chüng dir kiên x H so 
sü diing. 

- S born kim tiêm tir khóa 0,5 ml (cai) = S di tucing x T5' 1 tiêrn chüng 
dr kien 90% x ii so hao phi sü dirng là 1,1. 

- S hp an toàn 5 lit (cai) = (Tng s barn kim tiêmll0O) x H s hao phi 
sir dirng là 1,1. 
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3. Truyên thông 

- Thñ gian trin khai: ngày 10-20 tháng 6 näm 2020 (truOc và trong khi 
triên khai chiên djch tiôm väc xin Td). 

- Tuyên tinh, huyn: Thirc hin truyn thông trên các phirong tin truyën 
thông di chiing nhu Dài phát thanh, truyn hInh, Dài truy&n thanh, báo chI. . 
nguñ dan biêt sir can thiêt tiêm chüng vc xin Td phông bnh và chü dng dua 
con em di tiêm chüng. Khuyên cáo gia dInh cho tré an uông dy dü tnrOc khi 
tham gia buôi tiêm chUng. 

- Tuyn xã, phuäng: Thông báo hang ngày trên ba, dài v di tisçYng, thai 
gian, dja diem to chüc buôi tiêm chüng. 

- Các tnr&ng tiu h9c: Tram Y t xã/phu&ig phi hcp vâi nhà tnthng thirc 
hin truyên thông trirc tiêp cho các bc phii huynh và h9c sinh ye sir can thiêt 
tiêm chüng väc xin Td, g1ri giây mi cho phi huynh h9c sinh thông báo thai gian, 
da diem tiêm chüng. 

- HInh thirc thirc hin: Truyn thông thc hin trithc và trong thO'i gian 
triên khai chiên djch. 

4. To chu'c tiêm chüng 

- Thai gian trin khai: ngày 18-20 tháng 6 näm 2020 

- HInh thrc trin khai 

+ Tèi chüc trin khai dithi hInh thirc chiên djch tiêm chüng bô sung. 

+ Trin khai tai truxng hçc: Tiêm chüng cho tré em h9c lcp 2 (kê cà tré >7 tuôi) 

+ Trin khai ti trtm y t& Tiêm chüng cho tré không di h9c và thirc hin 
tiêm vet. 

+ Trin khai tai các dim tiêm chüng t?i  nhà: di vói các dja phucmg, vüng 
sâu vüng xa, khó tiêp can. 

- T chüc bui tiêm chüng 

+ Tram y t xãlphuông phôi hop ch.t che vth ngành giáo dçic, các tnthng 
tiu h9c d b trI dim tiêm chüng, t chime triên khai tiêm väc xin Td cho các dôi 
tuçng là h9c sinh. Dé,i vri vüng sâu, vüng xa, vüng có diêu kin kinh tê xa hi 
dc bit khó kh.n cn phi hçp v&i hrc hrçrng Quân Y, B di bin phèng. 

± Quy trInh t chirc bui tiêm chüng thire hin theo dung quy djnh ti Nghj 
djnh so 104/2016/ND-CP ngày 01/7/2016 cima ChInh phU và Thông tu so 
34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 quy djnh chi tiêt mt sO diêu cima Nghj djnh 
so 104/2018/ND-CP ngày 01 tháng 7 nàm 2016 cima ChInh phim quy djnh ye ho.t 
dng tiêm chUng. 

± Khuyn cáo gia dmnh cho tré an ung dy dü tnrâc khi tham gia bui 
tiêm chimng. 

+ B trI các di cp ciru luu dng ti các dim tiêm chimng d xir tn kjp thôi 
các trurng hop tai biên n.ng sau tiêm chimng nêu có. 
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± Rà soát và tiêm vet: Nhftng tré thuOc din di tuqng dâ &rçYc dàng k)" 
hoc chua dixoc dang k có m.t tai  dja bàn & thai diem triên khai can di.rçc tiêm 
vet ngay cuôi dqt hoc trong các buôi tiêm chüng thu&ng xuyên, dam báo không 
dê bô sot tiêm chüng. 

Lixu : KHONG tiêm v.c xin Td cho nhrng d& tuçing dã duçirc tiêm väc xin 
có chira thành phân uôn van hoc bach hâu trong vóng 1 tháng tnr&c ngày tiêm. 

5. Theo dôi, giám sat và báo cáo 

5.1. Kiêm tra, giám sat 

- Thai gian: 

+ Truc9c chin djch ngày 15-16 tháng 06 näm 2020 

+ Trong chin djch 18-20/6/2020 

+ Sau chin djch: 22-23/6/2020 

- Tuyn tinh, huyn chü dng cr các doàn kim tra, giám sat các tuyên 
trithc, trong và sau khi triên khai kê hoch và ho trçi ca s& tiêm chüng thirc hin 
dung các quy djnh cüa B Y tê, dam bào chat luqng và an toàn tiêm chüng. 

- Các tuyn tinh, huyn, xãlphisang phii hqp vói ngành giáo diic các tuyn 
thrc hin giám sat cong tác chuân bj, triên khai tiêm chüng tti các tnr&ng hçc. 

5.2. Theo dOi, báo cáo 

- Thirc hin báo cáo k& qua tiêm vc xin hang tun trong th&i gian t chirc 
tiêm chüng và Mo cáo tong hgp kêt qua trong vông 3 ngày sau khi kêt thüc chiên 
dich thI xa tong hqp gui len huyn, huyn tong hqp và báo cáo Trung tam Kiêm 
soát bnh tt/Trung tam Y t dir phông. Trong vông 7 ngày sau khi két thüc chiên 
dich, Trung tam kiêm soát bnh tTrung tam Y tê dr phông tOng hcxp và báo cáo 
kêt qua tiêm vac xin Td trên dia bàn toàn tinh cho S& Y tê và Van phOng tiêm 
chüng mO rng khu vrc, Tiêm chüng ma rng quôc gia và Cçic Y tê dr phông — 
B Y tê. (Biéu mdu báo cáo theophy lyc 1,) 

- Theo dOi, báo cáo tInh hInh phãn img sau tiêm väc xin theo thu&ng quy, 
ghi chép, báo cáo kêt qua cüng vói báo cáo tiêm chüng. Các tnr&ng hqp tai biên 
n.ng duçic dieu tra và báo cáo theo quy djnh. Dir an Tiêm chüng m& rng quOc gia 
tong hçrp kêt qua triên khai, tmnh hInh phãn ung sau tiêm väc xin Td ti các tinh, 
thành phô và báo cáo B Y tê trong vOng 01 tháng sau khi kêt thüc chiên djch. 

6. Kinh phi thurc hin 

6.1. Kinh phi mua vc xin, 4t tu tiem chüng (kinhpliI trung wong) 

Ngun kinh phi Trung ucmg: Sü diring nguOn kinh phi Di,r an tiêm chüng 
rn& rng thuc Chxcng trInh miic tiêu Y te Dan so giai do.n 2016-2020 dê mua 
väc xin Td, v.t tu tiem chung. 

6.2. Chi phi trin khai các hott dng triên khai k hoch ti dja phucmg 
(Kinh phi dói &ng dja phzwng) 
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Bang 3. Kinh phi t chic tiêm ching 

Ni dung S lirçrng Giá (dông) Thàihtiên 

Hi nghj, tp hu.n 
Tuyn tinh: 

- Báo cáo viên 2 bu& 700.000 1.400.000 
- Hi trtthng 2 bui 1.000.000 2.000.000 
- Tiêu d 1 cái 300.000 300.000 
-Giáikhát 70ngi.r?i 40.000 2.800.000 
-Vänphôngphâm 70ngi.r?i 20.000 1.400.000 

Tuyên huyn: 
- Báo cáo viên 12 bu& 700.000 8.400.000 
- Hi trirOng 12 bui 500.000 6.000.000 
- Tiêu dê 12 cái 300.000 3.600.000 
-Giáikhát 288 ng1.ri 40.000 5.760.000 
-Van phOng phãm 288 ngi.rOi 20.000 5.760.000 

Diu tra dôi tuang: 
-TP.SaDéc l8ngày 140.000 2.520.000 
- TP. Cao Länh 30 ngày 140.000 4,200,000 
-ChâuThành 24ngãy 125.000 3.000.000 
-TX. HngNgr l8ngày 125.000 2.250.000 
-HôngNgir 28ngãy 125.000 3.500.000 
- H. Cao Länh 36 ngày 125.000 4.500.000 
-ThápMix?i 26ngãy 125.000 3.250.000 
-ThanhBInh 26ngày 125.000 3.250.000 
-TamNong 24ngày 125.000 3.000.000 
-TânHng 24ngày 125.000 3.000.000 
-LpVO 26ngay 125.000 3.250.000 
-LaiVung 24ngày 125.000 3.000.000 

Vnchuynvcxin: 
- Tuyên huyn 1406 km 22.000 dong/5km 6.186.400 
-Tuynxa 2984 2.000 5.968.000 

Giãm sat 
Tuyên tinh: 

- Cong giám sat 60 hxçt 40.000 2.400.000 
- Liru trñ 60 hot 100.000 6.000.000 
- Xàng xe 2484 km 2.000 4.96 8.000 

Tuyên huyn: 
- Cong giám sat 288 hrçt 40.000 11.520.000 
- Xang xe 5.968 km 2.000 23.872.000 

Cong thirc hin miii tiêm: 
-Xkhókhän 6.203 4.000 24.812.000 
- Xä khac 18.535 2.000 37.070.000 

Cong khám sang l9c: 
-XãkhOkhän 3ngãyx8xä 125.000 3.000.000 
-XAkhac 3ngàyx136xâ 90.000 36.720.000 

In an biêu mu giây t: 
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DOC 
DOC 

IF UHGTAM o'' 

KEM SO8T
' 

HVÔGfli 

p fl :4 ? H 

- Phiu ghi chép diu tra 1.300 tO' 500 650.000 
- Tha mO'i 3 1.500 tO' 500 15.750.000 
-  Bang kiêm khám sang lQc 3 1.190 tO' 1000 31190000 
- M9c xác nhan dä tiêm chung 111 50000 5.5 50.000 

Cong 291.796.400 dông 

-Tong kinh phi dôi irng dja phirong: 291.796.400 dóng 

- S6 tiên bãngchfr (Hai tram chin mu-ai mt triu, bay tram chin mwcri 
sáu nghIn hon tram dOng) 

V. TRACH NHItM THIXC HIIN 
Trung tam Trung tam Kim soát bênh tt tinE, thành ph, Trung tam y té 

huyn,Trm Y té xa, phung, thj trân chju trách nhim thirc hin to chirc th1rc 
hiên kê hoach,  kiêm tra, giám sat, tong hçrp tInh hInh thrc hin và báo cáo theo 
quy djnh. 

V. CAN SIJ PHOI H(P CUA CAC DON VI. 

- Các tnr&ng tiu h9c trén dja bàn tinh Dng Tháp tuyên truyên nghia, igi 
Ich cüa hott dng tiêm bô sung väc xin Td cho di ngü can b, giáo viên khôi 
tiêu h9c cci si, vn dng phit huynh và hçc sinh tham gia tiêm väc xin. Dông thiii 
ho tra viêc diêu tra, lap danh sách dôi tirqng trên dja bàn tinh. Phôi hp to chic 
kiêrn tra, giám sat triên khai tiêm bô sung väc xin Td, dc bit tai  các tru?ng hçc. 
Phôj hap to chüc kiêm tra, giám sat tnrórc, trong và sau khi triên khai. Dê nghj So 
Giáo diic và Dào tao  có cong van chi dao  Phèng Giáo dic các qunIhuyn, các 
tnrO'ng ye phôi hçip vOi ngành y tê trong triên khai tiêm vàc xin. 

- Bnh viên tuyn tinh: sn sang dáp lrng h trq khi có nhung trtthng hçrp 
phàn 1rng sau tiêm xày ra. Näm bat thông tin, tiêp nhn và tQ.n tInh giâi thIch các 
thäc mac có lien quan den các van de ye tiêm chüng. 

Trên day là k hoach hem b sung v.c xin ung van — bach hu (Td) närn 
2020. Trung tam Kiêm soát bênh tt dé nghj các dan vj nghien cüu xay dçrng kê 
hoch triên khai thuc hiên tot các hott dng và báo cáo kêt qua thrc hin dung 
theo quy djnh./. 

No'inhân: 
- Viên Pasteur TP.HCM (báo cáo); 
- SO Y tê (báo cáo); 
- SO Giáo dic (phoi hçip); 
- Các PhOng Y tê, PhOng Giáo diic; 
- Các Trung tam yté (thirc hin); 
- Luu: VT, PCBTN. 
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Phi, Inc 1  

BOYTE 

DU AN TCMR 

Khu viic: 

Tinhlthành ph& 

HuynIQunJThj xã: 

Phffô'ng/Xã: 

BAO CÁO KET QUA TRIN KilAI CHIEN D!CH  TIEM BC) SUNG vAC XIN Td NAM 2019 

TT 

Da 

phirong 
Vc xin Td 

(Liu) 
Kt qua tiêm vc xin Td 

So trLrYng hçrp phãn frng sau tiêm chüng 

S di trcing s6 tiêm dtrçic 

S6 chua 
thrcrc 
tiém 

Phãn 1mg thông thrmg 

Tai bin 
nng sau 

tiêm chüng 
Truô'ng 
hoc 

TYT  
Trtr?ng  
hçc 

TYT 
So 

tru?Yng 
hccp* * 

St 
39°C 

&rng, 
clautai 

ch tim 

Các triêu 
ch1mng khac 

I 

2 

3 

Cong 

Cngdn 

Ly do tré chLra di.rcic tiêm (nu có):  

(*) TInh theo liu các lo dã ma 

(* *) Tdng hçrp so' IrwOng hçrp phón áng thông thtrông sau tiêm chüng (co trirOng hcrp >1 tritu cháng) 

NgtrM Lp báo cáo 
(K ghi rö h9 ten) 

Ngày tháng näm 

Thu trir&ng co quan 
(Kj5 ten, dong ddu) 
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