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Dà Náng, ngàyE tháng 6 nárn 2022

KE HOACH
Day mnh truyn thông tiêm chüng vc xin phông COVID-19 dqt cao
dim dn cuôi tháng 6/2022 vã giai doin tip theo
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Nhm d.y rnnh han nia cong tác tiêm chüng vc xin phông COVID- 19,
UBND thành ph ban hành I( hoch truyn thông v tiêm chüng vic xin phông
COVID - 19 trên dja bàn thành ph Dà Nng, c th nhi..r sau:
I. MUC DICH, YEU CAU
1. Chi dto, djnh huóng co quan báo chI vâ các dja phixang thông tin kjp
thñ v cOng tác phông, ch6ng djch COVID-19 theo tinh thAn Nghj quyk s6
38/NQ-CP v Chucmg trInh phông, chng djch COVID-19; t.p trung truyn
thông dày mnh tiêm vác xin phông COVID- 19, ph bin các kin thrc, k9 nãng
nâng cao sirc khôe sau diu trj COVTD-19 cho ngithi dan; cánh báo các bin
chiing mói cüa COVID- 19.
2. Xác djnh hoat dtng tuyên truyên là nhim vii thithng xuyên can duçic
tin hành lien tiic, dng b, có chuong trInh, k hoach cii the, quyt 1it, to s'r
dng thun trong nhân dan. Hinh thüc tuyên truyn phãi da dng, phong phi,
thit thirc. Ni dung tuyên truyên cAn ng.n gpn, chInh xác, d hiu, tao thun loi
cho các nhóm di tllgng dugc tip cn dAy dü.
III. NQI DUNG, HNH THtC TUYEN TRUYEN
1. Ni dung truyn thông
a) Truyn thông thông tin kjp thai v cong tác phông, chng djch theo
tinh thAn Nghj quyt s 38/NQ-CP ngày 17 tháng 3 nãm 2022 cüa Chinh phü ye
Chuo'ng trInh phông, chng djch COVID-19 và Nghj quyêt so 11/NQ-CP ngày
30 tháng 01 näm 2022 cüa ChInh phü v Chuang trinh phiic hôi và phát triên
kinh té - xã hi và trin khai Nghj quyt so 43/2022/QHI5 cüa Quc hi v
chInh sách, tài khóa h trV Chucing trInh.
b) Tp trung truyn thông dAy mnh tiêm väc xin phông COVID-19, ph
bin các kiên thirc, k näng nâng cao sirc k.hOe, chäm soc s1rc khOe sau diu trj
COVID-19 cho ngu'ai dan; cánh báo các bin chüng mai cüa COVID-19.
c) Tang cuang cong tác thông tin, truyn thông biu diso'ng cãc tp the, ca
nhân có thành tIch tiêu biu, At sc trong cong tác phông, chng djch bnh
COVID-19; dAu tranh phàn bác các thOng tin xAu dec, tao sir dng thun, cüng
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c nim tin c1ia nhân dan, to dng hxc tic hin thing lci các nhim vi phóng,
chông dch bnh và cong tác bâo v, chäm soc sirc khôe nhân dan.
2. Hlnh thüc truyn thông
a) Truyên thông trén h thng báo, dài Trung rorig, da phuong: Báo hinh,
báo nói, báo in vâ báo din tr...
b) Truyn thông trên h thng thông tin ca si: h thông truyn thanh cp
qu.n, huyn, phuông, xä; bang tin cong cong...
c) Truyn thông qua Cng/Trang thông tin din ti:r các co quan, &m vi,
dja phucmg.
d) Truyn thông qua h thng email cong vçi, SMS.
d) Truyn thông trén mng xA hi: Facebook, Zalo....
e) Truyn thông qua Tng dài 1022.
g) Xây dirng file ghi am, Infographic...
h) Xây dimg video d h9a tuyên truyn hu'Ong dn chàrn soc sirc khóe sau
tiêm, thông tin v igi Ich cüa tiêm v.c xin.
IV. TO CHTC THTIC HIN
1. Các cr quan báo chi trên dja bàn thành ph
a) Tiêp tçlc day mnh tuyên truyn cOng tác tiêm chüng phông COVID 19, nht là tuyên truyên cOng tác tiêm chüng müi nh.c 1i, tiêm chiing cho tré
em tr 5 dn dui 12 tui. Xác dlnh cOng tác tiêm chüng là bin pháp phông,
chng djch COVID-19 tr9ng tam, hang d.0 trong tInh hInh hin nay và dir luô'ng
các bin chüng mi trong thai gian dn. Thông tin, tuyên truyn v hiu qua, Igi
Ich cüa tiêm vãc xiii phông COVID-19 và tInh an toàn cüa vac xin trong phông,
chng djch COVID-19.
b) Duy tn chuyên mic, chuyên d (di vó'i báo in); tang th?i lugng 1n
phát song chuyên d (di vói báo nói, báo hInh), phóng sir ành, video clip dôi
vi báo din ti:r.,. tuyên truyn dam bâo cOng tác tiêm chüng vc xin phàng
COVID-19 mQi nh&c li và tiêm chüng cho tré em vOi miic tiêu "tat cà ngui
dan du duo'c bão ye bäi vãc xin COVID-19".
c) Thrc hin vic dang, phát tin, bài, phóng sir, b trI thai li.rçmg phi h9'p
d tuyên truyn, ph bin các ni dung lien quan dn phOng chng COVID-19
dc bit tuyên truyên 1gi Ich v tiêm vc xin COVID-19 müi nhAc Ii.
2. Báo Ba Nng
a) Nâng cao cht hrgng các tin, bài tuyên truyn các ni dung v dy
mnh cOng tác tiêm chüng v.c xin phOng COVID-19 rnQi nhäc 1.i vã tiêm
chüng cho tré em...
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b) Ti chirc tuyên truyn theo chuyên d: Nghj quyt s 38/NQ-CP v
Chu'cng trinh phOng, chông djch COVID-19; Nghi quyt s I1INQ-CP v
Chucmg trInh phi7ic hi và phát trin kinh t - xA hi; Nghj quyt s
43/2022/QH1 5 cüa Quc hOi v chInh sách, tài khóa h trg Chwmg trInh; K
näng nâng cao sirc khóe, chãm soc sirc khôe sau diu trj COVID- 19 cho nguà
dan; Tm quan tr9ng ccia vic tiêm v.c xin phông COVID-19 nhc 1i ln 2
(müi 4); VI sao c.n tiêm v.c xin phàng COVID-19 nhc !i 1.n 2(müi 4); Di
tl.rçing nào dirqc tiêm väc xin phông C OVID- 19 nhc lai In 2 (mci 4)...
A
3. Bai Phat thanh - Truyen hinh Ba Nang
Dài Phát thanh - Truyn hinh Dà Nng tip tiic phi hcrp vfii cac ca quan
lien quan xây drng các chuyên mc phát song thixèng xuyên, dAy manh truyn
thông v tiêm chüng vc xiii phOng COVID- 19 Ia cAn thit vã phfi hçp trong giai
don hin nay.
4. Cong Thông tin din tfr thãnh ph
a) ThIC hin dàng tâi các tin, bài tuyên truyn vxi ni dung v dy
rnanh truyn thông lçi Ich v tiêrn väc xin COVID-19 rnQi nhäc 1i và tiêm vc
xin cho tré em.
b) Xãy dçrng Infographic chung cüa thành pM Dà Nng d gui cac co
quan, dja phuorig, don vj truyn thông các ni dung lien quan dn cong tác
phông cMng djch, dc bit chCi tr9ng ni dung tiém chüng vAc xin phOng
COVID- 19 miii nhc 1i và tiêrn chüng cho tré em.
5. Trung tm Thông tin djch v1i cong
a) T chi'rc 4n hành Co hiu qua Dithng day nóng 1022 d tip nhn vâ
h trg cung cAp thông tin lien quan dn cOng tác tiêm chüng.
b) DAy mnh truyn thông qua các kënh sn có cüa Tng dài: Cong 1022,
Facebook, Zalo, mail cong vii (3 tin bài/tuAn).
c) Phi hçip vài SO Y t thirc hin nh&n tin (SMS) v thông tin cAn thit
ctia vic tiêrn miii vAc xin nh.c 1i nhis: Tam quan tr9ng cüa vic tiêrn vãc xin
phOng COVID- 19 nh.c li lAn 2 (miii 4); VI sao cAn tiêm vAc xin phông
COVID-19 nhäc 1ti lan 2 (miii 4); DM tung nào duc tiém vAc xin phOng
COVID-19 nhc 1i lAn 2 (miii 4); Các phân i.rng thi.rng gp sau tiêm;...
6. S& Thông tin và Truyn thông
a) Hithng dan, theo döi, don dc các co quan báo chI và h tMng thông
tin co s& xây dirng va nâng cao chat luçmg các tin, bài, tang cung truyn thông
v tiêm chiing väc xin phèng COVID-19 cho tré em tiir 05 dn du'ói 12 tuci và
tiêm chiing nhAc 1i; thuOng xuyên rà soát các thông tin lien quan dn cong tác
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trin khai tiêrn vc xin cüa thành ph trén the báo dài, trang thông tin din tir dê
kjp thôi phát hin và có huOng xi:r 1 di vi nhQ'ng thông tin sal 1ch.
b) Tip nhn thông tin tr S Y t d cung c.p cho các só, ban, ngành, các
co' quan báo chI và h thng thông tin co' s& dy mnh truyn thông.
c) Phi hçxp vOi So' Y t, Ban Tuyên giáo Thành Oy, Mt tr.n TO quéc và
các doàn th chInh trj - xà hi huó'ng dn liic 1u'cng báo cáo viên, tuyên truyn
viên a co' sa 1ng ghép nôi dung v cong tác phOng chng djch bnh COVID- 19,
cong tác tiêm väc xin,. , .trong hot dng tuyên truyn rning tai các buM sinh
ho?t co' quan, dan vj, doanh nghip, t dan ph& khu dan cu...
d) Tham rnu'u t chrc hcp giao ban Ti& ban truyn thông Ban chi do
phOng chng djch vào thu Näm hang tun.
7.S&Ytê
a) Cung cap thông tin ci th& có trçng tam, tr9ng diem gi den các Ca
quan, don vj d mi can b du hiu ditng, hiu rO v Igi Ich cüa vic tiêrn vc
xin, n.m chic các ni dung ca bàn và cn thit tr do có Co si hu'ó'ng dan, h trçY
nguai dan, dông thyi, phán bác 1i nhu'ng thông tin sai 1ch, không dtng sr that
gay hoang mang trong du lun.
b) PhM hçrp Sâ Thông tin và Truyên thông, Dài Phát thanh - Truyên hInh
Dà Nng, Cong Thông tin din ti.r thành phô, Báo Dà Nng và dja phuong cung
cp thông tin thixông xuyên, kjp thñ ye djch bnh COVID- 19 dãc bit là các ni
dung lien quan dn vic tiêm vac xin mcii nhc lai, tiêm chcing cho tré em.
c) Xây dçrng các video huang dn chãm soc si.rc khOe hu Covid, huang
dn sau tiêm, thi gian quy djnh cOa vic tiêm rnüi nhc 1i, igi Ich ccia vic tiêm
vc xin COVID-19...
d) Phi hçip Trung tam Thông tin djch vçi cong Dà Nng thçTc hin nhäri
tin (SMS) gui the thông dip truyn thông cung cp các ldn thic cAn thit v
cong tác phOng, chng djch COVID-19 và dam báo thirc hin tiêrn chcing vc
xin phOng COVID- 19 rnQi nhc 1i và tiêm chüng cho tré em.
8. S& Van hóa và The thao
PMi hccp, có van bàn gui các don vj kinh doanh djch vij quãng cáo thi,rc
hin phát ni dung quáng bá trên các man hinh led theo ni dung do Cong
Thông tin din tr thành ph thrc hin Va cung cp.
9. Ban Quãn I Khu cong ngh cao vã các khu cong nghip
a) Chi do, hithng dn các don vj tip tiic truyn thông b&ng nhiu hInh
thirc phci hgp, vn dng ngu'ii lao dng ti các khu cong nghip tham gia tiêrn
vc xin. Truyn thông v lgi Ich cüa vic tiêm phOng vc xin, dng thci dAy
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manh cánh báo nguy co djch bnh xày ra, mrc dO nguy him dôi vói nhtng
ngu?i chixa tiêm vc xin và di vói doanh nghip...
b) Thông tin trên các bang tin, crn pano c dng; các bang - ron treo ti
khu virc nhà an, khu sinh hot chung cüa nguô'i lao dng; các tài
tuyên truyn
v cong tác tiêm chüng d báo v bàn than và nhcrng ngu'i xung quanh.
ban, ngànb
10. Các
Tuyên truyên, v.n dng cong chrc, viên chrc, ngui lao dng ti các don
vj trirc thuOc tham gia tiêm chüng và di d.0 trong cong tác truyn thông, lan tóa
nh&ng thông dip, nhtrng hInh ánh dp, nh1rng thông tin b Ich v tiêm chüng
vc xin phông COVID- 19 dn ngui than, bn b, dng nghip dugc bit và
hung rng. Tich circ d.0 tranh, phãn bác các thông tin sai 1ch ành humg dn
viêc tiêm vc xin phông COVID-19 cüa nguii dan dc bit trên các trang rnng
xãhôi.
11. UBND các qun, huyn
và
a) Tang cuing truyn thông b.ng nhiu hInh thirc v igi Ich, hiu
tInh an toàn cüa vic tiêm chüng vc xin phông COVID -19 trên dja bàn. Tiêp
tuc tuyên truyn dn ngui dan d thirc hin tiêm các müi nhc Iti cho nhrng
nguôi dn hn tiêm, hoàn thành các dgt tiêm cho tré em tr 5 - den duói 12 tuôi
lieu
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theo ding tinh than cüa UBND thàrth ph&
b) Triên khai phu'ong thirc tuyên truyn ming, phát tài 1iu, t g.p, ti rai,
thông qua vic sir diing dOi ngU can bO thông tin co sâ, tang cu'?ng truyn thông
bng xe lui.i dng & dja phuong dê thông tin th.rqc chuyn tài kjp thôi dn nguèi
dan.
c) Tiêp tiic phát huy vai trô cüa To COVID cong dng xung phong "Di
tüng ngO, gO tüng nhà, rà tlrng ngui" d kjp thai nm bt thông tin, nhu cu,
mong muén cfia ngtthi dan tü do cO hixó'ng truyn thông, van dng phii hçip.
d) Bô trI thôi luçing, thuèng xuyên dua nOi dung truyn thông v viOc tiêm
chüng vtc xin phông COVID-19 rnüi nhc Ii Va tiêm chüng cho tré em len h
thng truyn thanh dip qun, huyn, phithng, xã cüa thành ph Dà Nng. T.n
suât phát song: lien t11c các ngày trong tun.
d) Tiêp ti.ic rà soát gCri tin nhn (SMS), gi'ri lch tiêm len các nhóm zalo
ho.c các hInh th(rc thông tin khác d thông báo ngu'Oi dan di tiém ti các dim
tiêm trén dja bàn.
e) Thirc hin thông tin trên các bàn tin, cim pano c dng cüa dja phi.rong;
các bang - ron treo trén các tuyên dung, nai tii dim sinh ho.t van hóa, sinh hot
tuyên truyên; xây drng nOi dung thông tin,
cng dng cüa ngi.r&i dan; các tài
in .n th thi, t?i gtp cung cap cho to chirc, doanh nghip, cá nhân, hO gia dInh; t
lieu
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chrc các hoat dng thông tin, tuyên truyn luu dng x c sô; tuyên truyn, vn
dng thông qua các báo cáo viên, tuyên truyii viên co so'.
g) Lng ghép ni dung truyn thông thông qua các hi nghj, hi thào, tp
hun, sinh hot chuyên d& hçp chi b tai da phucmg.
V. KINH PHI
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Các SO', ban, ngành, da phixong, dorn vj lien quali 1p dr toán kinh phi
thirc hin nhim vi ducyc giao ti k hoach nay (n&i co) dê SO' Thông tin và
Truyn thông tOng hçp trInh UBND thành pM cho kin chi dao.
VI. CHE nQ BAO CÁO
Các co quan, don vi giri báo cáo tinh hInh thirc hin djnh kS' v S& Thông
tin và Truyn thông (dja chi: Tang 24, Trung tam Hành chinh Thành ph - S 24
Trn Phü; diên thoai lien he: 0236.3849989; dia chI email:
ttbcxb@danang.gov.vn) truc 1 Oh sang thir Tu hang tu.n d tng hp, báo cáo
UBND thành ph&
Trên day là K hoach dy rnanh truyn thông tiêm chüng vc xin phông
COVID-19 dç't cao dirn ctn cMi tháng 6/2022 Va giai doan tip theo, cac co
quan, do'n vj can ci. nhim vy duçc phân cong trin khai thçrc hin; n&i có
vithng mac báo cáo UBND thành pM (qua phOng PhOng Thông tin - Báo chI Xuât bàn, SO Thông tin và Truyên thông Dà Nng) dê kjp th&i giãi quyt.tT)4(
KT. CHU TICH
PHO CHU TCH
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NoinIzân:
- ChCj tjch UBND thành phô (de b/c);
- Ban Tuyén giáo Thành Ciy (dé p/h);
-SaY té;
- Các So, ban, ngành;
- UBND các qun, huyén;
- Các ca quan báo chI trén dja bàn thành pho;
- Cng Thông tin din ti'r thành pho;
- Trung tâni Thông tin djcli vi cong Dã Nng;
- Li.ru: VT, KGVX, STTTT.
4L(

NgO Thi Kim Yin

