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V/v đẩy mạnh tuyên truyền công tác tiêm

chủng vắc xin phòng COVID-19

Kính gửi:
- Các Sở, ban ngành, hội, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam;
- VPĐD các cơ quan báo Trung ương thường trú trên địa bàn;
- Bản tin, trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5185/UBND-KGVX ngày
05/8/2022 v/v tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; Sở Thông tin và
Truyền thông đề nghị:
1. Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục tập trung triển
khai các đợt cao điểm tuyên truyền về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho
trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và tiêm chủng mũi 3, mũi 4.
- Tuyên truyền chiến dịch tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên trên địa
bàn tỉnh là chiến dịch tiêm chủng chống dịch theo Luật Phòng, chống bệnh
truyền nhiễm và phải đạt ít nhất từ 90% đối tượng trong độ tuổi tham gia tiêm
chủng, để đảm bảo đạt miễn dịch cộng đồng, bảo vệ sức khỏe Nhân dân trước
các biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2 và kiểm soát, thích ứng an toàn với
dịch COVID-19. Mọi người dân đều phải có trách nhiệm tham gia tiêm chủng.
Cán bộ, công chức, viên chức phải làm gương, đi đầu tham gia tiêm chủng đầy
đủ các liều vắc xin phòng COVID-19.
2. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông
tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình, UBND các xã,
phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức về lợi ích, hiệu quả và
tính an toàn của việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid -19 trên địa bàn. Tiếp tục tuyên
truyền đến người dân để thực hiện tiêm các mũi nhắc lại cho những người đến hạn
tiêm, hoàn thành các đợt tiêm cho trẻ em từ 5 - đến dưới 12 tuổi.

3. Hiện nay tỷ lệ tiêm vắc xin mũi 4 phòng Covid – 19 trong Cán bộ, Công
chức, viên chức (CBCCVC) ở các Sở, Ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh vẫn còn thấp, đề
nghị Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, quán
triệt và yêu cầu CBCCVC tham gia chiến dịch tiêm vắc xin theo chỉ đạo của UBND
tỉnh.
Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị triển khai thực
hiện kịp thời, hiệu quả và báo cáo kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng
hợp báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam./.
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