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SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ  

THÀNH PHỐ CAO LÃNH 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:         /KH-TTYT TP Cao Lãnh, ngày     tháng 4 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

 Hoạt động truyền thông về tiêm vắc xin phòng COVID-19  

cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi 

 

Căn cứ Kế hoạch số 53/KH-KSBT ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp, Kế hoạch hoạt động truyền thông về 

vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh xây dựng kế hoạch hoạt động 

truyền thông tiêm ngừa vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 

12 tuổi, với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Cung cấp thông tin chính xác, kịp thời đến người dân và cộng đồng, 

chính quyền các cấp, các cơ quan y tế và các lực lượng tham gia chống dịch về 

vắc xin phòng COVID-19 được sử dụng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi tại 

thành phố Cao Lãnh: hiệu quả phòng bệnh, tính an toàn, lịch trình và liều lượng 

tiêm, các phản ứng sau tiêm vắc xin; kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 theo mức độ vắc xin được cung cấp, tiếp nhận, bảo quản, phân phối 

và sử dụng vắc xin tại thành phố Cao Lãnh. 

 - Tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của nhân viên y tế trong việc triển 

khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi. Huy 

động sự ủng hộ, tham gia, hỗ trợ nguồn lực của người dân và cộng đồng xã hội 

trong quá trình triển khai tiêmvắc xin, đúng đối tượng, đảm bảo an toàn và hiệu 

quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

 2. Yêu cầu 

 - Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo đúng tiến độ  

thời gian đề ra.  

 - Phổ biến nội dung đến người dân đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù 

hợp với tình hình, đặc điểm điều kiện của địa phương. 

II. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG 

 1. Thông tin về các loại vắc xin phòng COVID-19 sử dụng cho trẻ em từ 

5 tuổi đến dưới 12 tuổi như: hiệu quả phòng bệnh, tính an toàn, liều tiêm, các 

phản ứng sau tiêm chủng và các thông tin liên quan đến loại vắc xin sử dụng 

trong chiến dịch đó là Vắc xin của hãng Pfizer-BioNTech (COMIRNATY) sử 

dụng tiêm cho trẻ 5 đến dưới 11 tuổi; Vắc xin hãng Moderna (SPIKEVAX) sử 

dụng tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.  
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 2. Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại thành phố Cao 

Lãnh: mục tiêu tiêm chủng, độ bao phủ của vắc xin; đối tượng sử dụng vắc xin 

theo quy định của Bộ Y tế; tính sẵn sàng của hệ thống tiêm chủng tại thành phố 

Cao Lãnh về nhân lực thực hiện, hệ thống tiếp nhận, bảo quản vắc xin; quá trình 

tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin và vật tư tiêm chủng; tổ 

chức tập huấn cho các bộ y tế về triển khai tiêm vắc xin; quá trình tổ chức tiêm 

chủng theo từng giai đoạn. 

3. Trách nhiệm, nỗ lực của toàn ngành y tế nhân viên y tế trong sử dụng 

vắc xin phòng COVID-19. 

4. Các thông điệp khuyến cáo đến người dân và cộng đồng về sử dụng vắc 

xin phòng COVID-19: 

- Các văn bản hướng dẫn sử dụng vắc xin phòng COVID-19: các nhóm 

đối tượng trong độ tuổi tiêm; huy động sự tham gia, ủng hộ của người dân và 

các tổ chức chính trị, xã hội trong triển khai chiến dịch tiêm chủng 

- Hiệu quả dự phòng dịch COVID-19, tính an toàn của vắc xin, lịch trình 

và liều lượng của vắc xin. 

- Các phản ứng sau tiêm vắc xin phòng COVID-19, xử lý sự cố, tai biến 

liên quan đến tiêm vắc xin. 

- Khuyến cáo về thực hiện Thông điệp 5K đồng thời cùng với quá trình 

triển khai tiêm vắc xin để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. 

5. Theo dõi và xử lý kịp thời khủng hoảng truyền thông liên quan đến  

việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19. Phản bác, xử lý các thông tin sai lệch, 

tin đồn, tin giả về vắc xin phòng COVID-19. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG:  

 1. Cung cấp thông tin cho cơ quan thông tin truyền thông về việc sử 

dụng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi 

Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác đến cơ quan thông tin truyền thông 

trên địa bàn tỉnh về việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn của 

Bộ Y tế, các thông điệp về sử dụng vắc xin COVID-19 và phòng, chống dịch 

COVID-19 đến người dân và cộng đồng.   

 2. Hoàn chỉnh các thông điệp truyền thông 

2.1. Nội dung thông điệp 

- Hoàn chỉnh nội dung thông điệp truyền thông theo hướng dẫn của Bộ Y tế  

để phù hợp tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Cao Lãnh, các nội dung 

bao gồm: 

- Các nhóm đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn của 

Bộ Y tế. 

- Hiệu quả phòng dịch COVID-19 của loại vắc xin sử dụng cho trẻ em 

5 tuổi đến dưới 12 tuổi, tính an toàn của vắc xin, lịch trình và liều lượng của 

vắc xin. 

- Các phản ứng sau tiêm vắc xin, xử lý phản ứng sau tiêm. 

- Khuyến cáo thực hành an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 
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- Quá trình sản xuất, vận chuyển, bảo quản, sử dụng vắc xin nhập khẩu. 

- Khuyến cáo về thực hiện Thông điệp 5K phòng, chống COVID-19 đồng 

thời cùng với quá trình triển khai tiêm vắc xin để đảm bảo an toàn phòng, chống 

dịch COVID-19. 

- Kêu gọi người dân ủng hộ, tham gia và hỗ trợ quá trình triển khai tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 và cuộc chiến chống dịch COVID-19. 

2.2. Hình thức thông điệp 

- Tổ chức chương trình đàm trực tiếp trên Đài PT-TH về chiến dịch tiêm 

ngừa vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi. 

- Infographic chuyển tải trên website, báo điện tử, báo viết, trên mạng xã 

hội: Facebook, Zalo và các ứng dụng trên nền tảng internet, các màn hình quảng 

cáo nơi công cộng. 

- Videoclip đăng tải, phát sóng trên các đài truyền hình, các trang tin, báo 

điện tử, mạng xã hội: Facebook, Zalo và các ứng dụng trên nền tảng internet, 

các màn hình quảng cáo, màn hình thông tin nội bộ. 

- Audio spot đăng tải, phát sóng trên các đài phát thanh, các trang tin, báo 

điện tử, mạng xã hội: Facebook, Zalo và các ứng dụng trên nền tảng Internet, 

các màn hình quảng cáo, màn hình thông tin nội bộ, và hệ thống thông tin cơ sở: 

loa đài xã/phường và hệ thống thông tin di động. 

3. Tổ chức truyền thông tại cộng đồng 

3.1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động truyền thông trực tiếp 

- Tư vấn trực tiếp cho các phụ huynh có con em trong độ tuổi tiêm chủng 

trên địa bàn về vắc xin phòng COVID-19 sử dụng cho trẻ em 5 tuổi đến dưới 12 

tuổi và kế hoạch tiêm vắc xin tại than h phố Cao Lãnh. 

- Lồng ghép các nội dung truyền thông về vắc xin phòng COVID-19 vào 

các cuộc họp, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt đoàn, hội phụ nữ… tổ chức thảo luận 

nhóm, nói chuyện chuyên đề về phòng dịch bệnh. Bám sát các nội dung truyền 

thông của kế hoạch này, chú trọng về hiệu quả phòng dịch COVID-19, các phản 

ứng sau tiêm vắc xin và kế hoạch tiêm vắc xin tại địa phương. 

3.2. Truyền thông trên các kênh báo chí truyền thông 

- Xây dựng các tin, bài, phóng sự, chương trình truyền hình, chương trình 

phát thanh, tổ chức các tọa đàm, giao lưu trực tuyến, các chương trình truyền 

thông … nhằm cung cấp thông tin minh bạch, chính xác đến người dân về sử 

dụng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.  

3.3. Truyền thông trên mạng xã hội và các hình thức truyền thông mới 

- Truyền thông trên các trang mạng xã hội: truyền thông mạnh mẽ về triển 

khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi tại 

Đồng Tháp trên Facebook, Zalo, chú trọng cung cấp các thông tin, khuyến cáo, 

thông điệp về vắc xin phòng COVID-19, kế hoạch triển khai và giải đáp các thắc 

mắc, câu hỏi của người dân, bác bỏ thông tin sai sự thật, tin đồn, tin giả về vắc 

xin phòng COVID-19 và quá trình triển khai tiêm. 

- Truyền thông trên các trang mạng xã hội thông qua các đăng tải các tài 
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liệu truyền thông như: bài viết, hình ảnh/infographic, videoclip, audiospot…; tổ 

chức các chương trình truyền thông, các tọa đàm, giao lưu trực tuyến, giải đáp 

thắc mắc và các hoạt động truyền thông khác. 

- Tiếp tục thực hiện truyền thông về vắc xin phòng COVID-19 như: 

truyền thông trong cộng đồng, truyền thông trên các màn hình quảng cáo, các 

màn hình thông tin nội bộ… 

4. Theo dõi và xử lý khủng hoảng truyền thông liên quan đến triển 

khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 

- Chủ động thu thập thông tin, lắng nghe dư luận và mạng xã hội để phát 

hiện và xử lý kịp thời các tin giả, tin đồn, tin sai sự thật liên quan đến việc sử 

dụng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em tại địa bàn thành phố.  

- Theo dõi, quản lý kịp thời các khủng hoảng truyền thông về triển khai 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ và các phản ứng sau tiêm vắc xin tại địa 

bàn tỉnh (nếu có), báo cáo Sở Y tế, Bộ Y tế để phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả. 

5. Nâng cao năng lực truyền thông cho cán bộ y tế 

- Tham gia tập huấn kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe về vắc xin 

COVID-19 theo kế hoạch tập huấn cụ thể của Bộ Y tế. 

- Tổ chức các lớp tập huấn của địa phương về truyền thông vắc xin COVID- 

19 sử dụng cho trẻ em trong độ tuổi từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi cho cán bộ y tế để 

truyền thông trực tiếp đến người dân và cộng đồng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh: 

 1.1. Phòng Kế hoạch – Tài chính 

  - Tham mưu ban hành kế hoạch truyên thông về vắc xin phòng COVID-

19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi. Cập nhật và triển khai kịp thời các văn 

bản hướng dẫn truyền thông về sử dụng và tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 tuổi đến 

dưới 12 tuổi. 

  - Cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc của người dân liên quan đến triền 

khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trong 

hoạt động Đường dây nóng của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh. 

  - Phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông trên các phương tiện 

thông tin đại chúng tại địa phương, phát thông điệp tuyên truyền trên các loa 

truyền thanh trên địa bàn Thành phố. 

  - Phối hợp tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, lồng ghép truyền 

thông giáo dục  sức  khỏe  chuyên  đề về tuyên truyền các kiến thức về vắc xin 

phòng COVID-19 sử dụng cho trẻ em. 

 - Thường  xuyên tổ chức giám sát hỗ trợ Trạm Y tế xã, phường triển  

khai các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tham gia, ủng hộ, phối hợp 

tốt trong quá trình triển khai tiêm vắc xin, đúng đối tượng, đảm bảo an toàn và  

hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 
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 1.2. Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS 

-  Chủ động phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính tăng cường hoạt 

động truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 

12 tuổi. 

 - Phối hợp cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc của người dân liên quan 

đến triền khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 

tuổi trong hoạt động Đường dây nóng của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh. 

1.3 . Các khoa phòng trực thuộc 

 Phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính tăng cường công tác tuyên 

truyền liên quan tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 

tuổi cho toàn thể viên chức và người dân trên địa bàn. 

2. Các Trạm Y tế xã/phường 

 -  Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động truyền thông về phù hợp với  

điều kiện của địa phương. 

 + Sử dụng hệ thống loa truyền thanh của xã, phường để tuyên truyền các 

kiến thức về vắc xin phòng COVID-19.  

 + Triển khai các hình thức tuyên truyền trực tiếp cho người dân tại  

khóm, ấp và tổ dân phố của địa phương. 

 Trên đây là Kế hoạch hoạt động truyền thông chiến dịch tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi của Trung Y tế thành 

phố Cao Lãnh, đề nghị các đơn vị triển khai các hoạt động truyền thông qua các 

kênh truyền thông trực tiếp, gián tiếp phù hợp với tình hình thực tế địa phương./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế Đồng Tháp;   
- Ban Giám đốc TTYT (b/c); 

- Các khoa, phòng; 

- Trạm Y tế xã/phường; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KHTC.                                                                          

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Anh Khương 
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