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Số:            /UBND-VHXH    Long An, ngày      tháng 9 năm 2022
V/v phối hợp truyền thông và 
hưởng ứng Chiến dịch truyền 
thông “Vui Trung thu và tựu 

trường an toàn” về tiêm chủng 
vắc-xin phòng COVID-19 cho 
trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi

  

Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
tỉnh và các Đoàn thể tỉnh;
- Sở Y tế;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Long An, Đài Phát thanh và 
Truyền hình Long An.

Ngày 09/9/2022, Bộ Y tế có Công văn số 4916/BYT-TT-KT về việc phối 
hợp truyền thông và hưởng ứng Chiến dịch truyền thông “Vui Trung thu và tựu 
trường an toàn” về tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 
18 tuổi (đính kèm).

Vấn đề này, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện như sau:
1. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở 

Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị 
liên quan triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại văn bản nêu trên, trong 
đó tập trung:

- Tăng cường công tác truyền thông, vận động để người dân tham gia tiêm 
vắc-xin phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, trong đó tập trung truyền thông về 
hiệu quả công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em, các đối tượng 
có nguy cơ cao, người có bệnh nền.

- In ấn và treo pano, thông điệp truyền thông về tiêm chủng vắc-xin phòng 
COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi, các đối tượng có nguy cơ cao, người 
có bệnh nền tại các tuyến giao thông chính, nơi tập trung đông dân cư, các cơ 
quan hành chính nhà nước... nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng 
để tham gia tiêm chủng đầy đủ.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo 
- Đẩy mạnh công tác giáo dục học sinh, truyền thông cho phụ huynh học 

sinh hiểu được ý nghĩa, mục đích, lợi ích của vắc-xin trong phòng, chống dịch 
COVID-19 để tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.



- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, chính quyền địa phương tổ chức tiêm vắc-
xin an toàn, hiệu quả cho học sinh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo đẩy mạnh tăng cường tuyên truyền 
nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa, lợi ích của vắc-xin trong phòng, 
chống dịch COVID-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phối hợp với Sở 
Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan lắp đặt 
các pano, áp phích tuyên truyền tại các tuyến giao thông chính, nơi tập trung đông 
dân cư, các cơ quan hành chính nhà nước... nhằm tạo sự đồng thuận của cộng 
đồng để tham gia tiêm vắc-xin đầy đủ.

4. Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An tăng cường thời 
lượng đăng tin, phát sóng tuyên truyền các thông điệp truyền thông về tiêm chủng 
vắc-xin phòng COVID-19 do Sở Y tế cung cấp để góp phần nâng cao nhận thức 
của cộng đồng. 

5. Đề nghị Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh 
đạo các Đoàn thể tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên, 
người thân, cộng đồng tham gia tiêm chủng đầy đủ, góp phần đẩy nhanh tiến độ 
và hiệu quả công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố 
- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để người dân trên địa 

bàn hiểu, đồng thuận và tham gia tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đầy đủ, đặc biệt 
là trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi, các đối tượng có nguy cơ cao, người có bệnh nền.

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch và tiêm vắc-xin trên địa bàn. 

Theo chỉ đạo trên, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ 
quan, đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                
- Như trên;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- BCĐ PC dịch Covid-19 tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Sở Chỉ huy PC dịch Covid-19 tỉnh;
- CVP, các PCVP;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Các Phòng, Ban, TT thuộc VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, DTh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Tấn Hòa 
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