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V/v tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về 

chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19
 

      Kính gửi:
- Các Sở, ban ngành, UBMTTQ, hội, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam;
- VPĐD các cơ quan báo Trung ương thường trú trên địa bàn;
- Bản tin, trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới được dự báo vẫn diễn 
biến phức tạp, khó lường với sự xuất hiện của nhiều biến thể mới. Tổ chức Y tế thế 
giới tiếp tục khẳng định đến thời điểm hiện tại, tiêm vaccine vẫn là giải pháp chiến 
lược nhằm kiểm soát dịch bệnh COVID-19. 

Trong thời gian qua, các địa phương thực hiện tốt Chiến dịch tiêm vắc xin
và có tỷ lệ tiêm chủng COVID-19 cao theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
UBND tỉnh như: Tây Giang, Nam Giang, Đại Lộc, Quế Sơn, Thăng Bình. Tuy nhiên, 
vẫn còn một số địa phương thực hiện tiến độ Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-
19 còn chậm, đạt tỷ lệ rất thấp theo chỉ tiêu được giao, như: Hội An, Nông Sơn, Điện 
Bàn, Núi Thành.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do hiện nay tình hình dịch COVID-
19 đã được kiểm soát tốt dẫn đến tâm lý chủ quan cho người dân; một bộ phận người 
dân nhận thức chưa đầy đủ về tác dụng, lợi ích, tính an toàn của vắc xin phòng 
COVID-19, chưa tích cực tham gia tiêm liều nhắc lại đối với người từ 18 tuổi trở lên 
và chưa sẵn sàng cho con em mình tham gia chiến dịch tiêm đối với trẻ em từ 5 đến 
dưới 12 tuổi,… Bên cạnh đó công tác tuyên truyền thời gian qua chưa thường xuyên, 
liên tục, đã ảnh hưởng đến tiến độ tiêm chủng của toàn tỉnh.

Thực hiện Thông báo số 311/TB-UBND ngày 25/8/2022 của UBND tỉnh về 
thông báo kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng thường trực Trung tâm Chỉ huy 



phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam tại cuộc họp về công tác phòng, 
chống dịch bệnh, tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Thông 
tin và Truyền thông đề nghị: 

1. Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa 
công tác tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19; phát các 
thông điệp về tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên các đài phát thanh, các đợt cao 
điểm tuyên truyền về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 05 đến 
dưới 12 tuổi và tiêm chủng mũi nhắc lại;… Đặc biệt nhấn mạnh việc tiêm vắc xin 
trong giai đoạn hiện nay là để phòng chống dịch COVID-19.

 Đề nghị Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam thông tin, biểu 
dương các địa phương tổ chức tốt kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19, đồng 
thời cập nhật, công bố hàng ngày các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng COVID-19 còn 
thấp.

2. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và 
Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình, UBND 
các xã, phường, thị trấn tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, hết sức 
cụ thể đến từng gia đình, tổ, thôn, khối phố, nhất là tuyên truyền về lợi ích, hiệu quả 
và tính an toàn của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 
tuổi, mũi 3,4 cho người 18 tuổi trở lên, đặc biệt quan tâm đến người có nguy cơ mắc 
cao theo khuyến cáo của ngành y tế để nâng cao ý thức người dân trong việc thực 
hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

3. Đề nghị các Sở, ban ngành, UBMTTQ, hội đoàn thể tỉnh tuyên truyền, quán 
triệt đến CB,CC,VC và người lao động, hội viên, đoàn viên gương mẫu, tích cực 
tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo kế hoạch của Sở Y tế.

4. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ 
đạo các Trường THPT, các phòng GD&ĐT, các trường học đẩy mạnh tuyên truyền 
trong giáo viên, phụ huynh và học sinh với thông điệp truyền thông của Bộ Y tế “ 
Vui Trung thu và đến trường an toàn” , đảm bảo cho các em trong độ tuổi từ 5 đến 
dưới 12 tuổi và từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi được tiêm văc xin phòng chống covid -
19 trước khi bước vào năm học mới 2022-2023.



5. Đề nghị Sở Y tế cung cấp thông tin tiêm vắc xin phòng COVID– 19 (lịch 
tiêm, tỷ lệ tiêm vắc xin theo từng độ tuổi của từng địa phương, kế hoạch phân bổ văc 
xin cho các địa phương,...) cho Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn 
hóa – Thông tin và Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố để tăng 
cường tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia tiêm vắc xin phòng 
COVID-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế.  

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị triển khai 
thực hiện kịp thời, hiệu quả và báo cáo kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông để 
tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam./.

Nơi nhận:   KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- BCĐ cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid -19;
- UBND tỉnh ( b/c);
- Đc Trần Văn Tân, PCTUBND tỉnh (b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Y tế;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện;
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và TTTH các huyện;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Website Sở;
- Lưu: VT, VP, TTBCXB.

                PHÓ GIÁM ĐỐC

 #ChuKyLanhDao
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