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Truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 

 năm 2021 – 2022 

  
 

Thực hiện Kế hoạch số 488/KH-UBND ngày 03/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn Kế hoạch Truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2021-2022. 

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch Truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19, năm 2021 - 2022 (sau đây gọi là Truyền thông Chiến dịch), cụ thể 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tuyên truyền Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ 

về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19, các chủ trương, chính sách của 

Đảng, Nhà nước về công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

2. Truyền thông về những nỗ lực của Chính phủ, Bộ Y tế, các đơn vị liên 

quan nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng vắc xin của Chiến dịch, hướng tới mục 

tiêu trên 70% dân số Việt Nam được tiêm vắc xin phòng COVID-19 đến hết 

quý I/2022, đạt được miễn dịch cộng đồng, đưa cuộc sống trở lại bình thường. 

3. Vận động người dân ủng hộ công tác tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 theo tinh thần “Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với 

cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; vận động người dân đi tiêm chủng, 

sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” để quản lý hoạt động tiêm chủng cá 

nhân; huy động sự tham gia của chính quyền, đoàn thể và các tổ chức để chiến 

dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đạt kết quả cao nhất. 

4. Cung cấp chính xác, kịp thời thông tin về triển khai Truyền thông Chiến 

dịch trên toàn quốc, tại địa phương, các kết quả đạt được, các thông điệp, 

khuyến cáo đến người dân và cộng đồng về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-

19 an toàn; khuyến cáo thực hiện Thông điệp 5K phòng, chống dịch COVID-

19 cùng với triển khai tiêm vắc xin. 

II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Chủ đề truyền thông của Chiến dịch: “Tiêm vắc xin phòng COVID-19 

là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”. 

2. Thời gian: Từ tháng 8/2021 đến tháng 4/2022. 

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP 

1. Đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ  
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Cử cán bộ y tế, cán bộ tiêm chủng tham gia các lớp tập huấn do Bộ Y tế tổ 

chức về Truyền thông Chiến dịch và xử lý truyền thông về phản ứng nặng sau 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19… 

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực truyền thông tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 cho lực lượng tham gia Chiến dịch tiêm chủng để truyền 

thông đến cộng đồng về tiêm vắc xin phòng COVID-19 hiệu quả. 

Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

Đơn vị phối hợp thực hiện: Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế các 

huyện/thành phố. 

2. Đảm bảo phương tiện truyền thông 

Tiếp nhận, phân phối, sử dụng tài liệu truyền thông do Bộ Y tế cung cấp 

(poster, infographic, tờ rơi…) dành cho cán bộ y tế, cán bộ tiêm chủng. 

Dựa trên Kho dữ liệu điện tử tài liệu truyền thông phòng, chống dịch 

COVID-19 và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của Bộ Y tế, thực hiện hiệu 

chỉnh trong khuôn khổ được phép, đúng quy định; xây dựng thông điệp truyền 

thông như áp phích, tờ rơi, băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền… 

Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

Đơn vị phối hợp thực hiện: Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế các 

huyện/thành phố. 

3. Triển khai các hoạt động truyền thông 

Tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe về Chiến dịch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 với nhiều hình thức và nội dung phong phú. 

3.1  Nội dung, thông điệp truyền thông 

Truyền thông chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ 

đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban 

nhân dân các cấp về công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, chú trọng 

truyền thông về Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và 

sử dụng vắc xin phòng COVID-19; Kế hoạch số 451/KH-UBND ngày 16/7/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 năm 2021-2022; Công văn số 6445/BYT-DP ngày 09/8/2021 của Bộ Y 

tế về triển khai ứng dụng nền tảng tiêm chủng COVID-19… 

Đảm bảo các nội dung tuyên truyền tại Kế hoạch số 488/KH-UBND ngày 

03/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch Truyền thông Chiến dịch tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2021-2022. Trong đó 

chú trọng các nội dung: 

- Truyền thông về Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y 

tế ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 

2021 - 2022, chú trọng các nội dung sau: 
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+ Hiệu quả của tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong phòng, chống dịch 

COVID-19 nhằm đạt được miễn dịch cộng đồng, đưa cuộc sống trở lại bình thường. 

+ Triển khai Chiến dịch trên địa bàn toàn tỉnh: Thực hiện chiến dịch, các 

kết quả đạt được, sự phối hợp liên ngành, phối hợp của cấp ủy, chính quyền địa 

phương các cấp để vận động người dân tham gia, ủng hộ chiến dịch và đi tiêm 

chủng khi đến lượt. 

+ Truyền thông về công tác cung ứng vắc xin cho Chiến dịch, đảm bảo an 

toàn tiêm chủng, ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng và các hoạt 

động khác của Chiến dịch. 

+ Truyền thông các thông điệp, khuyến cáo đến người dân và cộng đồng về 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 an toàn, theo dõi các phản ứng thông 

thường sau tiêm chủng, theo dõi và xử lý kịp thời các phản ứng nặng, nghiêm 

trọng sau tiêm vắc xin; khuyến cáo thực hiện Thông điệp 5K cùng với quá trình 

triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

+ Truyền thông về các loại vắc xin phòng COVID-19 sử dụng trong Chiến 

dịch tiêm chủng; hiệu quả phòng dịch, bệnh COVID-19, liệu trình tiêm, các 

khuyến cáo về đối tượng tiêm và theo dõi phản ứng sau tiêm chủng của từng loại 

vắc xin. 

+ Truyền thông về sự phối hợp giữa các bộ, ngành liên quan và địa phương, 

doanh nghiệp, tổ chức... trong triển khai Chiến dịch, kết quả tiêm chủng trên 

toàn quốc, tại các địa phương. 

- Truyền thông về những tấm gương điển hình trong công tác tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19 tại đơn vị, địa phương. 

- Cung cấp thông tin về hoạt động tiêm chủng tại địa chỉ: 

https://tiemchungcovid-19.gov.vn nhằm công khai, minh bạch thông tin và tạo 

điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị, địa phương trong quá trình 

triển khai Chiến dịch. 

- Theo dõi, xử lý khủng hoảng truyền thông liên quan đến Chiến dịch, 

mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19. 

- Cung cấp số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo phòng chống 

dịch COVID-19 các cấp, Sở Y tế và các đơn vị trong ngành y tế. Cung cấp thông 

tin, tư vấn kịp thời cho người dân về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.  

- Kho dữ liệu điện tử tài liệu truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 và 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của Bộ Y tế: 

+ Tài liệu truyền thông vắc xin phòng COVID-19 

https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61grRw2dJqjAsJoGsYyQ?e=EyOUnx 

+ Tài liệu truyền thông vắc xin phòng COVID-19: 

https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61gcEtcP160Tu-9ukXAQ?e=t3qXYz 

3.2 . Các hình thức truyền thông chủ yếu 

https://tiemchungcovid-19.gov.vn/
https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61grRw2dJqjAsJoGsYyQ?e=EyOUnx&fbclid=IwAR0cWGebFTCsHlcC4ukF7KElr-qZU-rTC1PKMqJTsreNIA1TOIS0SqTipuk
https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61gcEtcP160Tu-9ukXAQ?e=t3qXYz
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3.2.1 . Truyền thông trên các phương tiện truyền thông đại chúng 

Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng địa phương như Sở Văn 

hóa – Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Bắc 

Kạn, Đài phát thanh huyện/thành phố, … xây dựng các phóng sự, tin bài tuyên 

truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Ủy 

ban nhân dân tỉnh trong công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, cập nhật 

tiến độ tiêm chủng tại địa phương, … 

Sử dụng các sản phẩm truyền thông của Bộ Y tế biên tập lại phù hợp để 

đăng tải trên các phương tiện truyền thông. Tiếp sóng các buổi giao lưu trực 

tuyến, các chương trình truyền thông, tọa đàm của Trung ương, Bộ Y tế… về 

công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên cả nước.  

3.2.2 . Truyền thông tại cộng đồng và truyền thông cho người đi tiêm phòng 

- Phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương huy động lực lượng 

Thanh niên tình nguyện, Tổ COVID-19 cộng đồng,… tham gia thực hiện truyền 

thông lưu động đến các xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố, truyền thông trên 

loa phát thanh… về hoạt động Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

- Tổ chức tư vấn, cung cấp tài liệu tuyên truyền về loại vắc xin được tiêm, 

những điều cần biết khi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, đặc biệt là cung 

cấp số điện thoại đường dây nóng của đơn vị, địa phương, thông tin về bác sỹ và 

cơ sở y tế theo dõi sau tiêm chủng để đối tượng được tiêm chủng an tâm, phối 

hợp theo dõi sau tiêm chủng đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả Chiến dịch. 

3.2.3 . Truyền thông trên mạng xã hội và các hình thức truyền thông mới 

Tích cực truyền thông trên Website Sở Y tế, Website CDC, Facebook, 

Zalo,… của các đơn vị trong ngành; cung cấp các các khuyến cáo, thông điệp 

của Bộ Y tế về phân bổ, tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vắc xin 

phòng COVID-19; cung cấp, chia sẻ các thông tin của Bộ Y tế, của ngành Y tế 

Bắc Kạn. Nắm bắt kịp thời các thông tin sai sự thật, bác bỏ kịp thời các tin đồn, 

tin giả về vắc xin và quá trình triển khai tiêm phòng COVID-19. Sẵn sàng giải 

đáp các thắc mắc, câu hỏi của người dân. Vận động mọi người tích cực tham gia 

các chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội do Bộ Y tế phát động và triển khai 

thực hiện. 

Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y 

tế các huyện/thành phố. 

Đơn vị phối hợp thực hiện: Cơ quan truyền thông đại chúng, các cơ quan, 

tổ chức, đoàn thể địa phương. 

V. NGUỒN KINH PHÍ 

Sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác truyền thông 

về y tế, truyền thông phòng chống dịch COVID-19, truyền thông tiêm chủng vắc 

xin phòng COVID-19 và nguồn kinh phí địa phương, các nguồn kinh phí hợp 

pháp khác.  
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VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế  

1.1.  Phòng Nghiệp vụ Y 

- Chỉ đạo và giám sát các đơn vị trong ngành y tế tổ chức các hoạt động truyền 

thông phù hợp với tình hình thực tế tại tỉnh, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu. 

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, truyền thông về triển khai 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, tuyên truyền về các hoạt động của ngành 

trong công tác triển khai thực hiện Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

- Bổ sung nội dung cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc của người dân 

liên quan đến triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong hoạt động Đường 

dây nóng của Sở Y tế và các đơn vị trong ngành. 

- Chủ động thu thập thông tin, lắng nghe ý kiến dư luận và mạng xã hội để 

phát hiện, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xử lý kịp thời các tin giả, 

tin đồn, tin sai sự thật liên quan đến việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-

19. Cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch, chính xác, công khai về Kế hoạch tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 để phản bác các tin giả, tin đồn sai sự thật. 

- Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế về hoạt động Truyền thông 

Chiến dịch, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện. 

1.2. Phòng Kế hoạch – Tài chính 

Trình cơ quan thẩm quyền đảm bảo kinh phí cho triển khai Kế hoạch 

Truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19, năm 2021-2022, theo 

đề nghị của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

- Chủ động hướng dẫn các đơn vị trực thuộc ngành Y tế xây dựng và tổ 

chức thực hiện kế hoạch Truyền thông về Chiến dịch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19. 

- Cập nhật kịp thời các tài liệu truyền thông từ kho dữ liệu của Bộ Y tế 

(theo hướng dẫn tại công văn 1213/BYT-TT-KT ngày 01/03/2021) bổ sung, hiệu 

chỉnh cho phù hợp và cung cấp đăng tải trên website của Sở Y tế, cung cấp cho 

các đơn vị trong ngành phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả. 

- Phối hợp các đơn vị trong ngành chỉ đạo mạng lưới truyền thông-giáo dục 

sức khoẻ tại cơ sở tập trung tuyên tuyền về tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo 

định hướng hoạt động truyền thông tại Kế hoạch số 488/KH-UBND ngày 

03/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch Truyền thông Chiến dịch tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2021-2022.  

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về tiến độ triển 

khai tiêm vắc xin, các hoạt động của ngành Y tế và các tổ chức, đoàn thể trong 

công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 
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- Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực truyền thông tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19 cho lực lượng tham gia Chiến dịch tiêm chủng để truyền 

thông đến cộng đồng về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 hiệu quả. 

- Thực hiện nghiêm qui định phát ngôn, theo dõi, quản lý các tin giả, tin 

đồn, tin sai sự thật liên quan đến sử dụng vắc xin phòng COVID-19, kịp thời 

ngăn chặn các thông tin phóng đại, thông tin sai, không chính xác về việc triển 

khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, báo cáo lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo 

Sở Y tế để xử lý khủng hoảng truyền thông. 

- Tổng hợp báo cáo từ các đơn vị trực thuộc Sở Y tế về kết quả triển khai 

Truyền thông Chiến dịch hàng tháng (trước ngày 20 hàng tháng) gửi về Sở Y tế 

để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế. 

- Xây dựng dự toán chi Truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 năm 2021-2022 (Dự toán chi xây dựng chi tiết theo từng năm và 

phân bổ chi tiết cho các đơn vị thực hiện nếu có), gửi Sở Y tế để tổng hợp trình 

cấp có thẩm quyền xem xét cấp kinh phí theo quy định. 

3. Bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện/thành phố 

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện Truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 năm 2021-2022 theo hướng dẫn của Sở Y tế và Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông về tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 tại cộng đồng và điểm tiêm chủng nhằm huy động sự vào cuộc của 

các Ban, ngành, đoàn thể; sự ủng hộ, phối hợp của người dân, các đối tượng đến 

tiêm chủng để đem lại hiệu quả cao nhất cho Chiến dịch. 

- Phối hợp với phòng Văn hoá thông tin và Đài Truyền thanh của huyện/thành phố 

tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, phường, thị trấn. 

- Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn truyền thông về tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 đảm bảo đúng thành phần, đối tượng. 

- Báo cáo kết quả triển khai công tác Truyền thông Chiến dịch hàng tháng 

gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để tổng hợp (trước ngày 18 hàng tháng). 

Trên đây là Kế hoạch Truyền thông về Chiến dịch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 ngành Y tế tỉnh Bắc Kạn, năm 2021 - 2022, đề nghị các đơn vị trực 

thuộc Sở Y tế khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử:  
- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Tiểu ban ứng dụng CNTT quản lý tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19 và truyền thông (p/h); 

- Sở Thông tin và Truyền thông (p/h); 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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