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Số: 1380 /UBND-PYT
V/v đẩy mạnh truyền thông tiêm
chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt
cao điểm đến cuối tháng 6/2022 và
giai đoạn tiếp theo

Kính gửi:
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- UBMTTQVN quận, Các Hội - Đoàn thể quận;
- Các phòng, ngành chức năng liên quan thuộc quận;
- UBND 13 phường thuộc quận.
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Căn cứ Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 25/6/2022 của UBND thành phố
Đà Nẵng về việc đẩy mạnh truyền thông tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
đợt cao điểm đến cuối tháng 6/2022 và giai đoạn tiếp theo; Nhằm đẩy mạnh hơn
nữa công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, Chủ tịch UBND quận đề nghị
UBMTTQVN quận, Hội - Đoàn thể quận và yêu cầu các phòng ngành chức năng
liên quan, UBND 13 phường thuộc quận căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao
phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
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1. Tăng cường truyền thông 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 từ 5 đến dưới 12 tuổi đúng theo tinh thần của
UBND thành phố.

nv
2

-0
7/

07

2. Triển khai phương thức tuyên truyền miệng, phát tài liệu, tờ gấp, tờ rơi,
thông qua việc sử dụng đội ngũ cán bộ thông tin tại địa phương, tăng cường truyền
thông bằng xe lưu động ở địa phương để thông tin được chuyển tải kịp thời đến
người dân.

ha
u

3. Tiếp tục phát huy vai trò của Tổ COVID cộng đồng xung phong “Đi từng
ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để kịp nắm bắt thông tin, nhu cầu mong muốn
của người dân từ đó có hướng truyền thông, vận động phù hợp.
4. Bố trí thời lượng, thường xuyên đưa nội dung truyền thông về việc tiêm
chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi nhắc lại và tiêm chủng cho trẻ em trên hệ
thống truyền thanh của quận, phường. Tần suất phát sóng; Liên tục các ngày trong
tuần.
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5. Tiếp tục rà soát, gởi tin nhắn (SMS), gửi lịch tiêm lên các nhóm zalo hoặc
các hình thức thông tin khác để thông báo người dân đi tiêm tại các điểm tiêm trên
địa bàn.
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6. Thực hiện thông tin trên các bản tin, cụm pano cổ động phường; các
băng-rôn treo trên các tuyến đường, nơi tụ điểm sinh hoạt văn hoá, sinh hoạt cộng
đồng của người dân; các tài liệu tuyên truyền; xây dựng nội dung thông tin, in ấn
tờ rơi, tờ gấp cung cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình; tổ
chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động ở cơ sở; tuyên truyền vận
động thông qua các báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.
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7. Lồng ghép nội dung truyền thông thông qua các hội nghị, hội thảo, tập
huấn, sinh hoạt chuyên đề, họp chi bộ tại địa phương.
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8. Yêu cầu Phòng Văn hoá-Thông tin, Trung tâm văn hoá –Thể thao quận,
UBND 13 phường thuộc quận phối hợp với ngành y tế tổ chức thực hiện nội dung
trên và báo cáo kết quả về UBND quận (thông qua Phòng Y tế quận) để tổng hợp
báo cáo UBND thành phố.
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Nhận được Công văn này, đề nghị UBMTTQVN quận, các Hội - đoàn thể
thuộc quận và yêu cầu các phòng, ngành chức năng liên quan, UBND 13 phường
thuộc quận căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp triển khai thực hiện./.
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Nơi nhận:

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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- Như trên;
- Đ/c CT, PCT UBND quận (a.Dũng);
- CVP, PCVP UBND quận (c.Huyền);
- Phòng Y tế quận;
- Lưu: VT, PYT.

Trương Thanh Dũng

