
 
 

UBND HUYỆN CHIÊM HÓA 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

  
Số:            /CV-VHTT 

V/v tăng cường công tác thông tin, tuyên 
truyền tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên 

địa bàn huyện 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
     Chiêm Hóa, ngày       tháng 8 năm 2022 

 
 

Kính gửi:  
- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Ngày 29/7/2022, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện có nhận được Văn 
bản số 832/STTTT-TTBCXB của Sở Thông tin Truyền thông về việc tăng cường 

công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị các cơ quan, đơn vị trong mục 

“Kính gửi” triển khai thực hiện tuyên truyền các nội dung theo Văn bản số 
832/STTTT-TTBCXB trên hệ thống Truyền thanh cơ sở, trên Cổng thông tin 

điện tử huyện theo quy định. 

(Có Văn bản số 832/STTTT-TTBCXB gửi kèm Văn bản này) 

Trân trọng./. 
 

[Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 
- UBND huyện (Báo cáo); 
- CV phụ trách; 
- Lưu. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lâm Thị Hồng Ngân 

 

 

 

 



UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /STTTT-TTBCXB 
V/v tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

  Tuyên Quang, ngày        tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi: - Báo Tuyên Quang; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Tạp chí Tân Trào; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố; 

- TT Văn hoá, Truyền thông và Thể thao các huyện, thành phố.  

 

Thực hiện Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 26/7/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí địa phương; 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hoá, 

Truyền thông và Thể thao các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền một số nội 

dung sau: 

1. Tăng cường tuyên truyền thực hiện Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 

26/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

2. Thông tin công tác triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác 

tiêm chủng đảm bảo mục tiêu theo kế hoạch và chỉ tiêu được giao; thực hiện “đi 

từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần 

tiêm chủng, tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin cho người dân; phát động chiến dịch tiêm 

chủng, tăng tốc độ tiêm chủng cho trẻ em từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi đảm bảo 

hoàn thành trong tháng 8/2022; hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho 

người dân từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi đến dưới 

18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; chú 

trọng hoàn thành sớm việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các lực lượng y tế, 

công an, quân đội, giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, 

người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại  các cơ sở dịch vụ du lịch, 

trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, người làm việc trong các doanh nghiệp, khu 

công nghiệp; công khai các điểm tiêm chủng trên địa bà và thông tin đến người dân 

để người dân biết và đi tiêm chủng kịp thời. 

3. Tuyên truyền tới học sinh, phụ huynh học sinh lợi ích của vắc xin phòng 

COVID-19 tạo sự đồng thuận trong công tác tiêm chủng cho trẻ em, nhất là nhóm 



trẻ từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi để đảm bảo điều kiện an toàn cho học sinh đến 

trường trong năm học mới. Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn cho cha mẹ 

hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh về tác dụng, lợi ích của việc tiêm 

chủng, những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng và trách nhiệm  bảo đảm quyền 

được tiêm chủng của trẻ em để tạo sự đồng thuận, vận động học sinh, phụ huynh, 

người chăm sóc trẻ đưa con em đi tiêm chủng phòng dịch COVID-19 đầy đủ, kịp 

thời. Phấn đấu trên 90% trẻ em trong độ tuổi từ 05 đến dưới 12 tuổi hoàn thành 

tiêm đủ 02 mũi, trên 90% người trong độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm đủ 

liều cơ bản được tiêm mũi 03, phấn đấu 100% người từ 18 tuổi trở lên hoàn thành 

tiêm mũi 04. 

4. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về thành quả phòng, chống dịch; về hiệu 

quả và lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 để khuyến khích và hướng 

dẫn người dân tích cực tham gia tiêm vắc xin để bảo vệ bản thân và cộng đồng; 

cảnh báo về các biến thể mới của Omicron và hướng dẫn người dân chăm sóc sức 

khỏe sau mắc COVID-19; tập trung truyền thông về tiêm chủng cho các đối tượng 

nguy cơ cao, bệnh lý nền (bao gồm cả trẻ em), những người muốn lựa chọn vắc 

xin, người sống ở khu vực có tỷ lệ bao phủ vắc xin thấp. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí địa phương, 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trung tâm Văn hóa Truyền thông và Thể thao cấp 

huyện quan tâm triển khai thực hiện. Đề nghị Phòng Văn hóa – Thông tin các 

huyện, thành phố tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền, đồng thời 

hướng dẫn, chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở thuộc phạm vi quản lý thực hiện tuyên 

truyền tại địa phương./. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận:                
- UBND các huyện, thành phố (p/h); 

- Phòng VHTT các huyện, TP (đôn đốc); 

- Như kính gửi; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu TTBCXB, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vũ Tuấn 
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