
             Kính gửi:  

                           - Báo Trà Vinh; 

                           - Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; 

- Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã,  

thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các 

huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-BCĐ ngày 05/8/2021 của Ban Chỉ đạo triển 

khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh về truyền thông Chiến 

dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh 

Trà Vinh (đính kèm). 

Để công tác truyền thông về chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-

19 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ 

quan báo chí, cơ quan truyền thông thực hiện một số nội dung như:  

1. Thực hiện các tin, bài, phóng sự, chương trình truyền hình, chương trình 

phát thanh, tổ chức tọa đàm, giao lưu trực truyến... tuyên truyền Chiến dịch tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh và lợi ích 

của việc tiêm vắc xin phòng, chống COVID-19 để vận động người dân đến lượt 

tham gia tiêm chủng. 

2. Sử dụng các sản phẩm truyền thông của Bộ Y tế (các bài viết, phóng sự, 

tọa đàm, giao lưu trực tuyến, chương trình truyền hình, phát thanh...) qua đó, biên 

tập lại và đăng tải trên Báo điện tử Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà 

Vinh, trang tin các Sở, ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, hệ thống thông tin cơ 

sở để tuyên truyền trong nhân dân. 

3. Tuyên truyền vận động người dân sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện 

tử” để quản lý hoạt động tiêm chủng cá nhân; đồng thời, tuyên truyền về các tấm 

gương điển hình trong công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên các phương 

tiện thông tin đại chúng để người dân biết. 

4. Tổ chức thông tin rộng rãi Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-

19 của tỉnh trên hệ thống loa của địa phương để vận động người dân ủng hộ công 
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tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 của tỉnh theo tinh thần “Tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”. 

Rất mong các đơn vị quan tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

         Nguyễn Thanh Luân 
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