UBND TỈNH GIA LAI
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 859/STTTT-TTBCXB
V/v tuyên truyền kế hoạch tiếp nhận, bảo
quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng
COVID-19 do COVAX Facility hỗ trợ trên
địa bàn tỉnh Gia Lai đợt 3 năm 2021 trên
địa bàn tỉnh Gia Lai

Gia Lai, ngày 01 tháng 6 năm 2021

Kính gửi:
- Các cơ quan báo chí địa phương;
- Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh;
- Phòng Văn hóa và 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 ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh
tại Kế hoạch số 88/KH-BCĐ ngày 29/5/2021 về việc tiếp nhận, bảo quản, phân
phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 do COVAX Facility hỗ trợ trên địa bàn
tỉnh Gia Lai đợt 3 năm 2021,
S Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí địa phương, trung
ương, ngành và các tỉnh thành khác đặt văn phòng đại diện, cử phóng viên thường
trú trên địa bàn tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố (gọi
chung là cấp huyện), Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện tập
trung triển khai tuyên truyền một số nội dung sau:
1. C c c q n o ch
ph
h c
n ph n ạ d n ph n

n

r n
n h n

n n nh
rú r n

c c nh h nh
n nh

- Thông tin, tuyên truyền rộng rãi nội dung Kế hoạch số 88/KH-BCĐ ngày
29/5/2021 về việc tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng
COVID-19 do COVAX Facility hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đợt 3 năm 2021.
- Có kế hoạch thông tin, tuyên truyền về sử dụng vắc xin phòng Covid-19 trước,
trong và sau khi triển khai tiêm đợt 3, thường xuyên đăng tải các thông điệp, tin, phóng
sự, tài liệu thông tin về vắc xin phòng Covid-19 nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ
thông tin và vận động người dân, huy động xã hội tham gia tiêm chủng.
- Tuyên truyền các thông tin như: đối tượng triển khai, phạm vi triển khai, thời
gian tiêm vắc xin, địa điểm tiêm, lợi ích của vắc xin, lịch tiêm chủng, tính an toàn
của vắc xin, các sự cố bất lợi sau tiêm.
-Thông tin, tuyên truyền việc tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng
chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; đồng thời thông tin kịp
thời, đầy đủ, chính xác công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Gia Lai
để người dân chủ động thực hiện đầy đủ các biến pháp phòng, chống dịch, không
chủ quan, lơ là hoặc có tâm lý hoang mang.
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Tiếp tục chủ động tăng cường tuyên truyền địa phương với những hình thức
tuyên truyền phù hợp, trong đó chú trọng chỉ đạo tuyên truyền bằng xe lưu động và
trên hệ thống Đài Truyền thanh xã (bằng cả tiếng Việt, Bahnar và Jrai) những
vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
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- Phối hợp với các đơn vị liên quan để có thêm tài liệu thông tin, tuyên truyền
kế hoạch về tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19
do COVAX Facility hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đợt 3 năm 2021 rộng rãi tại
địa phương;
- Thu, phát sóng đầy đủ các chương trình của các đài trung ương, Đài Phát
thanh - Truyền hình Gia Lai liên quan đến việc tiếp nhận, bảo quản, phân phối và
sử dụng vắc xin phòng COVID-19 do COVAX Facility hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Gia
Lai đợt 3 năm 2021 trên sóng phát thanh của các cơ s truyền thanh các huyện, thị
xã, thành phố;
- Tích cực viết tin, bài về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa
phương để cộng tác với Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai.
Chi tiết nội dung Kế hoạch số 88/KH-BCĐ ngày 29/5/2021 của Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh được đăng trên trang thông tin điện tử của S
TT&TT tại địa chỉ:
https://stttt.gialai.gov.vn/kkk/virus-ncov.aspx
Nhận được Công văn này, đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- S Y tế;
- Lưu VT, P.TTBCXB.
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