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KẾ HOẠCH 

Tổ chức phát động đợt cao điểm Chiến dịch tiêm chủng mùa xuân  

vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh năm 2022 

 

Căn cứ Công văn số 543/BYT-DP ngày 08/02/2022 của Bộ Y tế về việc 

đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng mùa xuân; Công văn số 489/BYT-DP ngày 

27/01/2022 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 dịp Tết Nguyên 

Đán; 

Căn cứ Kế hoạch số 4008/KH-UBND ngày 06/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 - 2022 trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận; Kế hoạch số 412/KH-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về Tổ chức Chiến dịch tiêm chủng mùa xuân vắc xin phòng 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022; 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, 

đang lây lan nhanh tại một số tỉnh thành trong nước và các địa phương lân cận. 

Để hành động quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, quyết tâm đạt chỉ tiêu tiêm vắc xin 

mũi tăng cường (mũi 3) nhằm đảm bảo miễn dịch, bảo vệ thành quả phòng 

chống dịch COVID-19, góp phần kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn 

tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch Tổ chức phát động 

đợt cao điểm Chiến dịch tiêm chủng mùa xuân vắc xin phòng COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Phát động tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận 

thức đúng đắn về việc triển khai tiêm phòng vắc xin COVID-19 đặc biệt là mức 

độ quan trọng của mũi tiêm tăng cường (mũi 3) của các ban, ngành, đoàn thể và 

người dân. 

- Tiếp tục huy động sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể và cộng 

đồng trong công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

- 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 mũi 3 khi 

đủ thời gian quy định. 
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2. Yêu cầu: 

- Tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm các nội dung, nhiệm vụ đến từng cơ 

quan, đơn vị, cộng đồng và người dân nhằm nâng cao nhận thức lợi ích của việc 

tiêm mũi vắc xin tăng cường (mũi 3) đảm bảo miễn dịch cho cá nhân và cộng 

đồng, bảo vệ thành quả phòng chống dịch COVID-19. 

- Huy động hệ thống chính trị tham gia chiến dịch; huy động tối đa các lực 

lượng bao gồm các cơ sở trong và ngoài ngành Y tế, lực lượng công an, quân đội, 

các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội hỗ trợ triển khai tiêm chủng. 

- Triển khai tổ chức đảm bảo đồng bộ, thiết thực, hiệu quả và an toàn. 

II. CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Chủ đề và thông điệp tuyên truyền, hành động: 

a) Chủ đề: 

“Tỉnh Ninh Thuận quyết tâm thực hiện tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi 

trở lên để đảm bảo miễn dịch, bảo vệ thành quả phòng, chống dịch COVID-19”. 

b) Thông điệp truyền thông: 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách 

nhiệm đối với cộng đồng. 

- Hãy đi tiêm mũi 3 vắc xin phòng COVID-19 để duy trì miễn dịch đối 

với cá nhân và cộng đồng. 

- Tất cả các thành phần trong vắc xin phòng COVID-19 đều an toàn. 

- Vắc xin giúp bảo vệ cơ thể khỏi COVID-19 nhưng mọi người cần tiêm 

đủ mũi cơ bản và mũi tăng cường. 

- Những người từng mắc COVID-19 có thể không đạt đủ miễn dịch. Tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 sinh ra miễn dịch hiệu quả hơn miễn dịch khi mắc 

bệnh.  

- Hầu hết mọi người đều gặp các phản ứng nhẹ hoặc không có phản ứng 

sau khi tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

2. Thời gian: Từ ngày 28/02/2022 đến ngày 31/3/2022. 

III. NỘI DUNG ĐỢT CAO ĐIỂM CHIẾN DỊCH 

1. Tổ chức Lễ phát động: 

1.1. Quy mô, hình thức: 

a) Tổ chức Lễ phát động tại Trung tâm Văn hóa tỉnh và được truyền hình 

trực tiếp trên sóng truyền hình Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

b) Sau Lễ phát động: 
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- Các đơn vị, truyền thông tỉnh, huyện, xã đồng loạt tổ chức truyên truyền 

trực quan, lưu động, để tiếp tục chuyển tải các thông điệp về lợi ích của việc 

tiêm mũi 3 vắc xin phòng COVID-19. 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương ra quân, xuống địa bàn để kiểm tra, đôn 

đốc đảm bảo thực hiện đồng bộ các hoạt động. 

- Các điểm tiêm đồng loạt triển khai bố trí nhân lực tiêm chủng và các bộ 

phận hỗ trợ làm việc trong suốt thời gian tổ chức chiến dịch (kể cả ngày thứ 7, 

chủ nhật, ngày lễ); Không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi buổi tiêm 

chủng, phát huy tối đa năng lực của các điểm tiêm chủng. 

1.2. Thời gian: Lễ phát động cấp tỉnh bắt đầu lúc 06 giờ 30’, ngày 

28/02/2022. 

1.3. Địa điểm và thành phần: 

a) Cấp tỉnh: 

- Địa điểm: Điểm tổ chức Lễ phát động Chiến dịch của tỉnh  tại Trung 

tâm Văn hóa tỉnh, đường 16/4, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. 

- Thành phần: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh; Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh; Lãnh đạo: 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Liên 

đoàn Lao động tỉnh; Lãnh đạo: Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở 

Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông Vận tải, Sở Lao động, Thương binh 

và xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh, Báo Ninh Thuận; Lãnh đạo: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện 

đa khoa tỉnh; Các cơ quan báo chí dự và đưa tin: Thường trú Báo Nhân dân, 

Thông tấn xã Việt Nam, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.  

b) Cấp huyện: 

- Địa điểm: Điểm hưởng ứng Lễ phát động Chiến dịch của huyện, thành 

phố tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

- Thành phần: Thường trực Huyện/Thành ủy; Lãnh đạo UBND; Lãnh đạo 

Ủy ban MTTQVN, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện, thành ủy, Trung tâm y tế 

và các Phòng, ban thuộc các huyện, thành phố (thành phần, số lượng cụ thể do 

UBND cấp huyện mời). 

c) Cấp xã: 

- Địa điểm: Điểm hưởng ứng Lễ phát động Chiến dịch của xã, phường, 

thị trấn (tại UBND xã, phường, thị trấn): 

- Thành phần: Thường trực Đảng ủy; Lãnh đạo UBND; Ủy ban Mặt trận 
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TQVN và các cán bộ đoàn thể, công chức cấp xã (thành phần, số lượng cụ thể 

do UBND cấp xã chủ động mời). 

d) Cấp thôn: 

- Địa điểm: Điểm hưởng ứng Lễ phát động Chiến dịch của thôn, khu phố 

tại trụ sở Ban Quản lý thôn, khu phố.  

- Thành phần: Ban chấp hành Chi ủy; Ban Quản lý thôn, khu phố (thành 

phần do Ban Quản lý thôn, khu phố chủ động mời). 

1.4. Nội dung: 

- Thông tin về hiệu quả của tiêm mũi 3 vắc xin phòng COVID-19 nhằm 

đảm bảo miễn dịch, bảo vệ thành quả phòng chống dịch COVID-19. 

- Phát biểu khai mạc và phát động Chiến dịch cao điểm với chủ đề: “Tỉnh 

Ninh Thuận quyết tâm thực hiện tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên để đảm 

bảo miễn dịch, bảo vệ thành quả phòng, chống dịch COVID-19”. 

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

về tiêm mũi 3 vắc xin phòng COVID-19 là an toàn, có thể gặp các phản ứng nhẹ 

hoặc không có phản ứng sau khi tiêm vắc xin. 

- Lời phát biểu hưởng ứng thực hiện tiêm mũi 3 vắc xin phòng COVID-19 

của đại diện: Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. 

- Sau Lễ phát động, các đơn vị truyền thông từ tỉnh đến cơ sở đồng loạt tổ 

chức tuyên truyền lưu động. Các cơ quan, đơn vị, địa phương ra quân kiểm tra, 

đôn đốc đảm bảo thực hiện đồng bộ các hoạt động. 

2. Truyền thông đại chúng và trực quan: 

 - Xây dựng bản tin về công tác tiêm mũi 3 vắc xin phòng COVID-19, 

cung cấp kịp thời, minh bạch, chính xác đến các cơ quan báo chí địa phương để 

thực hiện truyền thông đến người dân và cộng đồng. 

- Đăng tải và phát sóng các bài viết, phóng sự, tọa đàm, giao lưu trực 

tuyến, chương trình truyền hình, phát thanh... về triển khai Chiến dịch tiêm mũi 

3 vắc xin phòng COVID-19, vận động người dân đi tiêm chủng mũi 3 khi đủ 

thời gian quy định; cung cấp các thông điệp, khuyến cáo đến người dân và cộng 

đồng về tiêm mũi 3 vắc xin phòng COVID-19 là an toàn, có thể gặp các phản 

ứng nhẹ hoặc không có phản ứng sau khi tiêm vắc xin; kêu gọi người dân ủng hộ 

chiến dịch tiêm mũi 3 vắc xin phòng COVID-19. 

- Thực hiện phóng sự, giao lưu trực tuyến, chương trình truyền hình, phát 

thanh về hiệu quả của tiêm mũi 3 vắc xin phòng COVID-19 nhằm đảm bảo miễn 

dịch cộng đồng, bảo vệ thành quả phòng chống dịch COVID-19;  
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- Phóng viên các cơ quan báo chí tham gia các hoạt động của Chiến dịch 

tại các cơ sở tiêm chủng, địa phương để kịp thời đưa tin, phản ánh kết quả các 

hoạt động của Chiến dịch. 

- Truyền thông trên mạng xã hội: Triển khai truyền thông trên tất cả các 

trang Mạng xã hội: Facebook, Zalo, Viber, TikTok, Lotus và các loại hình 

truyền thông ứng dụng Internet về Chiến dịch. Theo dõi và xử lý kịp thời khủng 

hoảng truyền thông liên quan đến hiệu quả của vắc xin phòng COVID-19. Phản 

bác, xử lý các thông tin sai lệch, tin đồn, tin giả về các phản ứng sau tiêm mũi 3 

vắc xin phòng COVID-19, “trào lưu an-ti mũi 3 vắc xin, chỉ tiêm 2 mũi vắc xin 

phòng COVID-19 là đủ”. 

- Treo băng rôn tại các đường phố chính, khu vực đông dân cư của tỉnh và 

của huyện, thành phố. 

- Xe tuyên truyền lưu động của tỉnh và huyện, thành phố trong suốt quá 

trình thực hiện Chiến dịch. 

- Tuyên truyền qua hệ thống loa đài của tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn 

liên tục trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch. 

3. Tuyên truyền vận động trực tiếp: 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã, phường, thị trấn chỉ đạo 

cán bộ thôn, khu phố đến từng nhà để vận động người dân đi tiêm khi đến lượt; 

mời đối tượng đến tiêm chủng, vận động người dân ủng hộ công tác tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19 theo tinh thần “Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; thực hiện 

Thông điệp 5K trước, trong và sau quá trình tiêm chủng, gồm các hình thức: 

- Đến nhà vận động trực tiếp: Ban Chỉ đạo xã, phường, thị trấn phân công 

cán bộ thôn, khu phố, đoàn thể, tình nguyện viên… tổ chức trực tiếp đến từng hộ 

gia đình để tuyên truyền, vận động người dân đi tiêm mũi 3 theo lịch tiêm của 

từng loại vắc xin, lưu ý những trường hợp khó tiếp cận, thiếu thông tin về lợi ích 

của việc tiêm mũi 3 vắc xin phòng COVID-19, hỗ trợ các trường hợp không có 

điều kiện đi lại. 

- Tin nhắn qua điện thoại: Các điểm tiêm chủng chủ động trích xuất đối 

tượng đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 trên Hệ thống phần mềm đủ thời 

gian tiêm mũi 3 vắc xin phòng COVID-19 theo đúng quy định Bộ Y tế và thực 

hiện mời tiêm mũi 3. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Ngân sách địa phương chi cho công tác truyền thông y tế, truyền thông 

phòng, chống dịch COVID-19, truyền thông tiêm chủng vắc xin phòng COVID-

19 và các nguồn hỗ trợ hợp pháp theo quy định. 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện trang trí 

lễ đài tại Lễ phát động. 

- Tham mưu giấy mời, bài phát biểu của lãnh đạo UBND tỉnh và thẩm 

định, duyệt nội dung phát biểu hưởng ứng của đại diện người dân. 

- Cung cấp nội dung tuyên truyền để cung cấp Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch đọc, ghi đĩa CD-ROM cấp cho các đơn vị, địa phương tuyên truyền lưu 

động; thông tin về tiêm mũi 3 vắc xin phòng COVID-19 tại địa phương. 

Các tài liệu truyền thông về Chiến dịch và tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 an toàn trên Kho dữ liệu điện tử truyền thông phòng, chống dịch 

COVID-19 và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của Bộ Y tế tại địa chỉ: 

 https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka615U3F5504hoh53aE3?e=QnubLR  

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

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận để kịp 

thời cung cấp thông tin cho người dân và cộng đồng về loại vắc xin phòng 

COVID-19, lợi ích của mũi 3 vắc xin, lịch tiêm, tính an toàn của vắc xin; thực 

hiện các chuyên mục tuyên truyền nhằm vận động người dân đi tiêm chủng khi 

đến lượt mình, các thông điệp, khuyến cáo tiêm chủng an toàn, theo dõi phản 

ứng sau tiêm chủng,… 

- Cung cấp các thông điệp, tài liệu truyền thông về tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 cho các điểm tiêm chủng để sử dụng truyền thông đến người 

dân đi tiêm chủng. 

- Chỉ đạo tổ chức tiếp nhận, quản lý, bảo quản, cấp phát vắc xin, vật tư 

tiêm chủng, bơm kim tiêm, hộp an toàn theo bảng phân bổ vắc xin cho các điểm 

tiêm theo kế hoạch và hướng dẫn của Bộ Y tế đảm bảo đáp ứng đầy đủ cho 

Chiến dịch. 

- Sử dụng toàn bộ hệ thống tiêm chủng mở rộng sẵn có, các cơ sở tiêm 

chủng dịch vụ của nhà nước, tư nhân và các cơ sở khác đủ điều kiện tiêm chủng. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả chiến dịch về Ủy ban nhân dân tỉnh; đánh giá, 

rút kinh nghiệm và đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong chiến dịch. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông:  

- Cung cấp thông tin đến các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh để đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, vận động Chiến dịch cao điểm tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 mùa xuân trên địa bàn tỉnh. 

https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka615U3F5504hoh53aE3?e=QnubLR
https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61grRw2dJqjAsJoGsYyQ?e=MHZjxh
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- Làm việc với các nhà mạng tại tỉnh đề nghị gửi tin nhắn cho các số thuê 

bao trên địa bàn tỉnh để cùng tham gia hưởng ứng trong tuần lễ diễn ra Chiến 

dịch. 

- Phối hợp với Sở Y tế tổ chức truyền thông mạnh mẽ Chiến dịch cao 

điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 mùa xuân trên địa bàn tỉnh, các khuyến 

cáo, thông điệp về tiêm mũi 3 vắc xin phòng COVID-19 trên màn hình lớn trên 

các trục đường trước Ủy ban nhân dân tỉnh, ngã tư đường Ngô Gia Tự và 16 

tháng 4. 

- Thực hiện công khai thông tin, cập nhật liên tục cho người dân về Chiến 

dịch cao điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 mùa xuân trên địa bàn tỉnh trên 

Cổng thông tin điện tử Ninh Thuận; tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ 

chức, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai chiến dịch. 

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

- Thực hiện công tác tuyên truyền trực quan sinh động, băng rôn, khẩu 

hiệu tuyên truyền trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm, bố trí chỗ ngồi đại biểu, phục vụ, đón tiếp đại biểu tham dự. 

- Tổ chức xe tuyên truyền lưu động. 

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận: 

- Xây dựng kịch bản tổ chức buổi Lễ phát động. 

- Bố trí người dẫn chương trình. 

- Tổ chức truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình 

Ninh Thuận. 

- Thông báo thường xuyên trên sóng trước ngày tổ chức buổi Lễ phát 

động cho người dân biết, để chủ động đón xem và hưởng ứng. 

- Xây dựng các tin, bài, phóng sự, chương trình truyền hình, chương trình 

phát thanh, tổ chức hoặc tiếp sóng các tọa đàm, giao lưu trực tuyến, tọa đàm về 

lợi ích của vắc xin phòng COVID-19. 

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Chỉ đạo các xã, phường thị trấn tổ chức ra quân tuyên truyền và thực 

hiện các nội dung về Chiến dịch cao điểm tiêm chủng mùa xuân vắc xin phòng 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh với chủ đề: “Tỉnh Ninh Thuận quyết tâm thực hiện 

tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên để đảm bảo miễn dịch, bảo vệ thành quả 

phòng, chống dịch COVID-19”. 

- Ra quân kiểm tra, chỉ đạo công tác mời, vận động đối tượng tiêm chủng 

và triển khai tiêm mũi 3 vắc xin phòng COVID-19 theo địa bàn phụ trách. 

- Tổ chức các xe tuyên truyền lưu động trên địa bàn huyện, thành phố. 
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- Triển khai các điểm tham dự, hưởng ứng Lễ phát động Chiến dịch tại 

huyện, xã, phường, thị trấn, thôn, khu phố đảm bảo công tác phòng, chống dịch 

trong quá trình tham dự.  

- Chỉ đạo tiếp nhận và bảo quản, điều phối vắc xin, vật tư, phương tiện 

tiêm chủng cho các đơn vị tiêm chủng, đảm bảo đáp ứng kế hoạch triển khai 

chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại các địa phương. 

- Huy động sự tham gia của các ban ngành đoàn thể: Hội nông dân, Hội 

Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên tuyên truyền về tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 tại cộng đồng. 

- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể tiêm chủng mũi 3 vắc xin 

phòng COVID-19 của địa phương đảm bảo đạt an toàn, hiệu quả và đạt tỷ lệ 

tiêm chủng. 

6. Các Sở, ban, ngành:  

Phối hợp triển khai thực hiện Chiến dịch. Tổ chức tuyên truyền cho cán 

bộ, nhân viên trong ngành, đoàn thể hiểu biết về lợi ích, hiệu quả của chiến dịch 

để phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, cho cộng đồng. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức 

Hội, đoàn thể các cấp:  

Huy động các hội viên tham gia hưởng ứng buổi Lễ phát động, giao 

nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, cá nhân phối hợp triển khai tuyên truyền, phổ 

biến cho công chức, viên chức, người lao động về lợi ích, hiệu quả của kế hoạch 

Chiến dịch cao điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 mùa xuân trên địa bàn tỉnh 

nhằm đảm bảo miễn dịch, bảo vệ thành quả phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe 

cho nhân dân, cho cộng đồng. 

Đề nghị các Sở, ngành, địa phương và các cấp Hội, đoàn thể trên địa bàn 

tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch này theo quy định./. 

(Kèm theo Chương trình Lễ phát động chiến dịch) 

 

Nơi nhận: 
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- CT và PCT Nguyễn Long Biên; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- BCĐ Covid-19 tỉnh; 

- UBND các huyện, TP; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV.   NNN 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 

 
Nguyễn Long Biên 
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CHƯƠNG TRÌNH 

Lễ phát động đợt cao điểm Chiến dịch tiêm chủng mùa xuân  

vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh năm 2022 

(Ngày 28/02/2022) 

 

Thời gian Nội dung Thực hiện 

06g30-06g40 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

- Thông qua chương trình Lễ phát 

động 

Đài PTTH tỉnh 

06g40-07g00 Báo cáo tình hình, kết quả tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh và nhiệm vụ cấp bách cần 

thực hiện trong thời gian diễn ra 

Chiến dịch 

Giám đốc Sở Y tế 

(Thường trực Ban Chỉ 

đạo PCD Covid-19 tỉnh) 

07g00-07g10 Phát động đợt cao điểm Chiến dịch 

tiêm chủng mùa xuân vắc xin phòng 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh, năm 

2022 

Lãnh đạo UBND tỉnh 

07g10-07g20 Phát biểu hưởng ứng đợt cao điểm 

Chiến dịch của đại diện Hội Liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh 

Hội Hội Liên hiệp Phụ 

nữ tỉnh 

07g20-07g30 Phát biểu hưởng ứng đợt cao điểm 

Chiến dịch của người dân thành phố 

Phan Rang - Tháp Chàm   

UBND Phan Rang - 

Tháp Chàm mời 01 

người dân 

 Kết thúc buổi lễ Đài PTTH tỉnh 

Từ 07g30 Xe tuyên truyền lưu động đi cổ động 

trực quan tại các địa phương. 

Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; UBND huyện, 

thành phố 
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