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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em  

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, năm 2021-2022 

Thực hiện Kế hoạch số 437/KH-UBND ngày 18/11/2021 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh năm 2021-2022, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch tuyên 

truyền tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 

2021-2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của 

các cấp, các ngành, người dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 

nước, các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân 

dân tỉnh... về công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, Kế hoạch triển 

khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em trên địa bàn 

Hà Tĩnh. 

Tuyên truyền để nhân dân trên địa bàn tỉnh nắm rõ về ý nghĩa, tầm quan 

trọng của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19. 

Tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ Quỹ vắc xin phòng COVID-19 

Việt Nam. 

2. Yêu cầu 

 Công tác tuyên truyền Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 

cho trẻ em đảm bảo đúng sự chỉ đạo, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 

nước và các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ; bảo đảm kịp thời, chính xác, sâu 

rộng. Nội dung, hình thức truyền thông phải thiết thực, hiệu quả, tần suất thường 

xuyên, liên tục. 

II. NỘI DUNG, H NH THỨC VÀ THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN  

1. Nội dung tuyên truyền 

- Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chỉ đạo của Quốc hội, 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh... về công tác tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19. 
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- Vận động người dân ủng hộ công tác tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 cho trẻ em theo tinh thần “Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 là 

quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; vận động phụ 

huynh/người giám hộ cho trẻ đi tiêm chủng khi đến lượt; vận động người dân 

ủng hộ Quỹ vắc xin phòng COVID-19 Việt Nam. 

- Các nội dung cơ bản của Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

cho trẻ em; hiệu quả của tiêm chủng trong phòng, chống dịch COVID-19; các 

khuyến cáo về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 an toàn, theo dõi và xử lý phản 

ứng sau tiêm chủng. 

- Tuyên truyền Đường dây nóng của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh và các bệnh viện để kịp thời cung cấp thông tin, tư vấn cho người dân về 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Nêu gương những cá nhân điển hình trong triển khai Kế hoạch tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em. 

- Tuyên truyền các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tiêm 

chủng như: Ứng dụng sổ sức khỏe điện tử, Cổng công khai thông tin tiêm chủng 

tại địa chỉ: https://tiemchungcovid19.gov.vn, hệ thống hỗ trợ công tác tiêm 

chủng, hệ thống chứng nhận tiêm chủng … 

2. H nh thức tuyên truyền 

2.1. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

- Nội dung: Phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung và chuyển tải các văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh đến các cơ quan báo chí để phục vụ công tác tuyên truyền. 

- Hình thức: Thông qua văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoặc tổ chức tập 

huấn (trực tiếp hoặc trực tuyến). 

- Đối tượng: Phóng viên các cơ quan báo chí địa phương, Văn phòng đại 

diện, Phóng viên thường trú các báo Trung ương và tỉnh bạn đóng trên địa bàn; 

các cơ quan thiết lập trang thông tin điện tử trên internet; các cơ quan xuất bản 

bản tin, Trung tâm Văn hoá - Truyền thông cấp huyện và hệ thống thông tin cơ 

sở... 

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Đơn vị phối hợp: Đề nghị Sở Y tế phối hợp (Cơ quan thường trực BCĐ 

Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh). 

 2.2. Tuyên truyền trên Cổng th ng tin đi n t  tỉnh, trang TTĐT của 

các sở, ngành, UBND các huy n, thành phố, thị xã, các xã, phường, thị trấn 

- Nội dung: Cổng TTĐT tỉnh, trang TTĐT của các sở, ngành, UBND các 

huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan chuyên môn của 
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địa phương thực hiện đăng, phát tin, bài, văn bản, bài viết tuyên truyền về công 

tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ. 

Trang TTĐT của các xã, phường, thị trấn thực hiện các nội dung tuyên 

truyền ở địa phương, tham khảo hoặc dẫn lại các nội dung tuyên truyền trên các 

Cổng/Trang TTĐT của sở, ngành, huyện, thị. 

- Đơn vị chủ trì:  

+ Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn. 

+ Đề nghị Sở Y tế cung cấp văn bản, tư liệu, hình ảnh, video clip phục vụ 

tuyên truyền. 

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 2.3. Tuyên truyền trên các kênh truyền th ng cấp huy n, h  thống 

Trạm truyền thanh c  sở 

- Nội dung: Tuyên truyền tính hiệu quả của việc tiêm chủng trong phòng, 

chống dịch COVID-19; các khuyến cáo về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-

19 an toàn, theo dõi và xử lý phản ứng sau tiêm chủng... 

- Hình thức: Tuyên truyền trên kênh truyền thông của Trung tâm Văn hóa 

- Truyền thông cấp huyện, phát thanh trên hệ thống trạm truyền thanh cơ sở. 

- Đơn vị chủ trì:  

+ Cung cấp nội dung: Đề nghị Sở Y tế. 

+ Biên tập, in sao đĩa và chỉ đạo tuyên truyền: Sở Thông tin và Truyền 

thông. 

- Đơn vị phối hợp: Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã 

chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động tuyên truyền ở địa phương. 

2.4. Tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội 

- Nội dung: Tăng cường tuyên truyền về Kế hoạch tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 cho trẻ em; hiệu quả của tiêm chủng trong phòng, chống dịch 

COVID-19; các khuyến cáo về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 an toàn, 

theo dõi và xử lý phản ứng sau tiêm chủng trên các nền tảng mạng xã hội, khai 

thác hiệu quả các trang Fanpage, Facebook, Tik tok, Zalo, các ứng dụng đặc thù 

có khả năng tiếp cận với đối tượng là phụ huynh và các em học sinh trong độ 

tuổi tiêm chủng… 

- Hình thức: Truyền thông qua các trang mạng xã hội. 

- Chủ trì hướng dẫn tuyên truyền: Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Đơn vị phối hợp:  

+ Đề nghị Sở Y tế cung cấp nội dung phục vụ tuyên truyền. 

+ Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành 

phố, thị xã chỉ đạo các đơn vị, địa phương và cơ quan chuyên môn triển khai. 
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2.5. Th ng tin, tuyên truyền bằng tờ r i, tờ gấp; tuyên truyền trên h  

thống bảng đi n t  ngoài trời của các c  quan, đ n vị, doanh nghi p. 

- Nội dung: Thực hiện các nội dung tuyên truyền được nêu trong Kế 

hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ trên địa bàn Hà Tĩnh. 

- Hình thức: Truyền thông bằng tờ rơi, tờ gấp… 

- Cung cấp nội dung: Đề nghị Sở Y tế. 

- Biên tập, chỉ đạo tuyên truyền: Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Đơn vị phối hợp: các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, 

thị xã. 

3. Thời gian tuyên truyền 

- Quý IV/2021 và Quý I năm 2022: Nhóm trẻ em từ 12 tuổi đến dưới 18 

tuổi thực hiện tiêm chủng. 

- Quý I, II năm 2022: Nhóm trẻ em từ 03 tuổi đến 11 tuổi thực hiện tiêm 

chủng. 

III. T  CHỨC TH C HIỆN 

1. Đề nghị các c  quan báo chí, Cổng Th ng tin đi n t  tỉnh 

Xây dựng tin, bài, phóng sự, Video, trailer tuyên truyền theo nội dung Kế 

hoạch này. Trước mắt, tập trung tuyên truyền hiệu quả của tiêm chủng trong 

phòng, chống dịch COVID-19; các khuyến cáo về tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 an toàn, theo dõi và xử lý phản ứng sau tiêm chủng; Tuyên truyền 

hướng dẫn nhân dân đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 trực tuyến bằng 2 

cách qua Cổng thông tin tiêm chủng để đăng ký trực tiếp trên web và tải ứng 

dụng Sổ sức khỏe điện tử. 

2. Đề nghị các Sở, ban, ngành 

Tuyên truyền trên Cổng/Trang thông tin điện tử về công tác tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 cho trẻ em, công tác phòng chống dịch và các ứng dụng công 

nghệ thông tin được triển khai trong quản lý tiêm chủng cho toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị và người dân, tổ 

chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.  

3. Đề nghị UBND các huy n, thành phố, thị xã 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các phòng ban 

chuyên môn; Trung tâm Văn hóa - Truyền thông, Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, thị trấn; các doanh nghiệp sở hữu màn hình quảng cáo điện tử ngoài 

trời thực hiện tuyên truyền về công tác tiêm chủng và hướng dẫn đăng ký tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 trực tuyến trên Cổng thông tin tiêm chủng và Sổ sức 

khỏe điện tử thông qua hệ thống thông tin cơ sở. 
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4. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản 

- Tham mưu hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Kế 

hoạch; tổng hợp kết quả báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh 

theo quy định. 

- Hướng dẫn các cơ quan báo chí; các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố triển khai tuyên truyền về Chiến dịch tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 cho trẻ em. 

- Xây dựng chuyên mục tuyên truyền về Chiến dịch tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 cho trẻ, thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo, điều 

hành của Trung ương, của tỉnh về công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-

19 cho trẻ trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Cổng thông tin điện tử của Sở. 

- Phối hợp với phóng chuyên môn của Sở Y tế và các cơ quan có liên 

quan kịp thời cung cấp thông tin chính thống, giải thích, làm rõ, phản bác những 

thông tin sai lệch về công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ nói 

riêng và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 nói chung.  

- Thực hiện tuyên truyền đến các tài khoản zalo trên địa bàn tỉnh về 

Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ. 

- Theo dõi, tổng hợp thông tin trên báo chí, trên internet, mạng xã hội về 

công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em nói riêng và công tác 

phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh nói chung. 

5. Thanh tra Sở: Phối hợp với Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản và 

các cơ quan có liên quan kịp thời xử lý những thông xuyên tạc, thông tin sai sự 

thật về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác tiêm chủng 

vắc xin nói riêng và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 nói chung. 

6. Văn phòng Sở: Phối hợp với Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản đề 

xuất kinh phí cho hoạt động tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, tuyên 

truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở và in ấn, phát hành tờ rơi./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;                 

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh;                                

- Các sở, ban, ngành, huyện thị; 

- Các cơ quan báo chí địa phương; 

- VPĐD, PVTT các cơ quan báo chí; 

- Lãnh đạo Sở, Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB4. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PH  GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đậu Tùng Lâm 
 

 

 

 

(Báo cáo) 
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