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V/v đẩy mạnh tuyên truyền 

việc tiêm vắc xin phòng Covid-

19 cho trẻ em từ đủ 5 tuổi đến 

dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh. 

           Ninh Thuận, ngày       tháng 4  năm 2022 

               
                              

              Kính gửi:   

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Y tế; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo;  

- Báo Ninh Thuận; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; 

- Tỉnh Đoàn; 

- UBND các huyện, thành phố.   

 
 

Ngày 20/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1664/KH-

UBND về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 

tuổi trên địa bàn tỉnh; theo kế hoạch, việc tiêm vắc xin cho trẻ sẽ bắt đầu triển 

khai từ ngày 25/4 - 29/4/2022, số lượng tiêm dự kiến cho 75.778 trẻ. 

Để việc tiêm chủng đạt kết quả tốt, đúng tiến độ và đạt tỷ lệ bao phủ đã đề 

ra, công tác tuyên truyền đóng một vai trò quan trọng. Để triển khai có hiệu quả 

công tác tuyên truyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp chỉ đạo, định hướng công tác 

tuyên truyền của các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh về công tác 

tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa 

bàn tỉnh theo Kế hoạch số 1664/KH-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh. 

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các 

cơ quan liên quan khẩn trương hướng dẫn Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh và Đài Truyền thanh của các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên 

truyền, triển khai nội dung Kế hoạch số 1664/KH-UBND ngày 20/4/2022 của 

UBND tỉnh về tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 

tuổi. Tiếp tục ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong triển khai chiến dịch 

tuyên truyền tiêm chủng. 

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận truyền thông rộng 



rãi về chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em; hình thức 

tuyên truyền đa dạng, thông qua phóng sự, tài liệu truyền thông, thông điệp về 

vắc xin phòng COVID-19 nhằm mục đích để người dân tích cực hưởng ứng cho 

trẻ tham gia tiêm chủng. Luôn theo dõi, thông tin kịp thời việc triển khai, tiến độ 

tiêm vắc xin ở các địa phương. Nội dung tuyên truyền cần tập trung vào mục 

đích, ý nghĩa, hiệu quả của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em. Thời 

gian tập trung cao điểm việc tuyên truyền từ ngày 25/4/2022 đến khi hoàn thành 

việc tiêm vắc xin cho trẻ em. 

4. Giao Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố và 

đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn phối hợp với các cơ quan truyền 

thông trong việc cung cấp thông tin và tập trung vận động các bậc phụ huynh 

ủng hộ, đồng thuận việc tiêm vắc xin cho trẻ, đảm bảo 100% trẻ em từ 05 tuổi 

đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh được tiêm 02 mũi vắc xin phòng COVID-19 

trong quý II/2022, tạo bao phủ miễn dịch cộng đồng cho trẻ em, góp phần giảm 

mắc bệnh cho trẻ em, giảm lây truyền giữa các thế hệ trong gia đình và các giáo 

viên, học sinh tại trường học; giúp thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế – xã 

hội, đưa cuộc sống trở lại bình thường. 

Giao Sở Y tế chủ trì đôn đốc, theo dõi việc thực hiện nội dung Công văn 

này; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 

 

Nơi nhận:                          
- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy (b/c); 

- CT, PCT UBND tỉnh NLB; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV.   NNN 

   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

  

        

                  
                                                                                                                           

Nguyễn Long Biên 
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