
TT Nội dung thông tin, tuyên 

truyền

Tiến độ Chỉ đạo/ Hỗ trợ thực hiện Phương tiên/nền tảng 

truyền tải

Phương pháp truyền 

thông

Biên soạn, chế tác tài 

liệu thông tin tuyên 

truyền

I Trước và trong chiến dịch tiêm chủng

Thông diệp, tin tức phát 

thanh, truyền hình, 

thông tin điện tử

Đài PT-TH

Thông điệp, tin tức báo 

chí

Báo Lào Cai

Hệ thống viễn thông Tin nhắn viễn thông Các ĐV viễn thông

Thông điệp, tin tức, 

phỏng vấn chuyên gia, 

tọa đàm trên PT-TH, 

TTĐT 

Đài PT-TH 

Thông điệp, tin tức, 

phỏng vấn chuyên gia 

trên báo chí

Báo Lào Cai

Hệ thống viễn thông Tin nhắn viễn thông Các đv viễn thông

3 Họp phổ biến tới các cơ quan, 

phóng viên thường trú tại Lào 

Cai để phối hợp thông tin tuyên 

04/10 - 

07/10

Sở Y tế,  cung cấp chuyên gia, kế 

hạch thực hiện;

Các cơ quan báo chí TW 

trên địa bàn

Họp báo cung cấp thông 

tin

Sở TTTT

Thông điệp, tin tức, 

phỏng vấn chuyên gia, 

tọa đàm trên PT-TH, 

TTĐT 

Đài PT-TH 

NỘI DUNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN TIÊM CHỦNG VACCINE PHÒNG COVID-19 TOÀN DÂN

Các cơ quan báo chí, thông 

tin tuyên truyền, các 

cổng/trang TTĐT của các 

địa phương, cơ quan, đơn vị;  

trang cá nhân của Đảng 

viên, cán bộ, công chức, 

viên chức, đoàn viên/hội 

viên

Nt2 Vaccine tốt nhất là vaccine 

được cấp phép, tiêm sớm nhất, 

nhanh nhất, kịp thời nhất;

Hiệu quả tiêm vaccine đối với 

công tác PC dịch của HN, 

TPHCM và các tỉnh tâm dịch 

phía nam và của các nước

04/10 - 

10/10

Sở Y tế,  cung cấp chuyên gia, 

thông tin chuyên ngành, thông 

điệp có sẵn;

Sở TTTT phối hợp với các đv vị 

viễn thông soạn tin nhắn; lập kho 

dữ liệu dùng chung và chỉ đạo hệ 

thống TT-TH, các cổng/trang 

thông tin điện tử khai thác sử 

dụng

1 Các cơ quan báo chí, thông 

tin tuyên truyền, các 

cổng/trang TTĐT của các 

địa phương, cơ quan, đơn vị; 

trang cá nhân của Đảng 

viên, cán bộ, công chức, 

viên chức, đoàn viên/hội 

viên

04/10 - 

10/10

Tiêm vaccine là biên pháp 

phòng dịch trên hết, trước hết; 

Kết quả tiêm vaccine thời gian 

qua của cả nước và của Lào 

Cai (số người còn lại cần phải 

tiêm); 

Phụ lục kèm theo Kế hoạch số:             /KH-UBND ngày        /10/2021 của UBND tỉnh Lào Cai)

Sở Y tế, Sở TT-TT  cung cấp 

chuyên gia, thông tin chuyên 

ngành, thông điệp có sẵn;

Sở TTTT lập kho dữ liệu dùng 

chung và chỉ đạo hệ thống TT-

TH, các cổng/trang thông tin 

điện tử khai thác sử dụng

Các cơ quan báo chí, thông 

tin tuyên truyền, các 

cổng/trang TTĐT của các 

địa phương, cơ quan, đơn vị; 

trang cá nhân của Đảng 

viên, cán bộ, công chức, 

viên chức, đoàn viên/hội 

viên

Kết quả ngoại giao vaccine; kết 

quả nghiên cứu và sản xuất 

vaccine của VN

04/10 - 

10/10

4



Thông điệp, tin tức báo 

chí

Báo Lào Cai

Thông điệp, tin tức, 

phỏng vấn chuyên gia, 

tọa đàm trên PT-TH, 

TTĐT 

Đài PT-TH

Thông điệp, tin tức báo 

chí

Báo Lào Cai

Thông điệp, tin tức, 

phỏng vấn chuyên gia, 

tọa đàm trên PT-TH, 

TTĐT 

Đài PT-TH

Thông điệp, tin tức báo 

chí

Báo Lào Cai

Hệ thống viễn thông Tin nhắn viễn thông Các đv viễn thông

Thông điệp, tin tức, 

phỏng vấn chuyên gia, 

người đã tiêm vaccine 

trên PT-TH, TTĐT 

Đài PT-TH

Thông điệp, tin tức báo 

chí

Báo Lào Cai

Các kiến thức người dân cần 

biết khi tham gia tiêm chủng 

ngừa Covid

Đối tượng tiêm

Người dân phải làm gì trước, 

trong và sau tiêm

Thông điệp, tin tức, 

phỏng vấn chuyên gia, 

người đã tiêm vaccine 

trên PT-TH, TTĐT, báo 

chí 

Đài PT-TH, Báo Lào Cai8 Sở Y tế, Sở TT-TT  cung cấp 

chuyên gia, thông tin chuyên 

ngành, thông điệp có sẵn;

Sở TTTT lập kho dữ liệu dùng 

chung và chỉ đạo hệ thống TT-

TH, các cổng/trang thông tin 

điện tử khai thác sử dụng

Các cơ quan báo chí, thông 

tin tuyên truyền, các 

cổng/trang TTĐT của các 

địa phương, cơ quan, đơn vị; 

trang cá nhân của Đảng 

viên, cán bộ, công chức, 

viên chức, đoàn viên/hội 

viên

7 Kết quả tiêm ở Lào Cai đợt 

trước (tính an toàn, tác động tới 

kết quả chống ịch)

5/10 - 

10/10

Sở Y tế, Sở TT-TT  cung cấp 

chuyên gia, thông tin chuyên 

ngành, thông điệp có sẵn;

Sở TTTT lập kho dữ liệu dùng 

chung và chỉ đạo hệ thống TT-

TH, các cổng/trang thông tin 

điện tử khai thác sử dụng

Các cơ quan báo chí, thông 

tin tuyên truyền, các 

cổng/trang TTĐT của các 

địa phương, cơ quan, đơn vị; 

trang cá nhân của Đảng 

viên, cán bộ, công chức, 

viên chức, đoàn viên/hội 

viên

Kế hoạch tiêm chủng vaccine 

ngừa Covid toàn dân của Lào 

Cai; các biện pháp đảm bảo 

chiến dịch tiêm chủng an toàn

4/10 - 

10/10

Các cơ quan báo chí, thông 

tin tuyên truyền, các 

cổng/trang TTĐT của các 

địa phương, cơ quan, đơn vị; 

trang cá nhân của Đảng 

viên, cán bộ, công chức, 

viên chức, đoàn viên/hội 

LC là tỉnh biên giới có HĐ 

XNK, du lịch nên được ưu tiên 

điều tiết và phân bổ vaccine; 

việc tiêm vaccine cho toàn dân 

có tác động quan trọng tới kết 

quả phòng dịch và phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh

Sở Y tế, Sở TT-TT  cung cấp 

chuyên gia, thông tin chuyên 

ngành, thông điệp có sẵn;

Sở TTTT lập kho dữ liệu dùng 

chung và chỉ đạo hệ thống TT-

TH, các cổng/trang thông tin 

điện tử khai thác sử dụng

Các cơ quan báo chí, thông 

tin tuyên truyền, các 

cổng/trang TTĐT của các 

địa phương, cơ quan, đơn vị; 

trang cá nhân của Đảng 

viên, cán bộ, công chức, 

viên chức, đoàn viên/hội 

viên

04/10 - 

15/10

5

Kết quả ngoại giao vaccine; kết 

quả nghiên cứu và sản xuất 

vaccine của VN

04/10 - 

10/10

Sở Y tế, Sở TT-TT  cung cấp kế 

hoạch chiến dịch tiêm chủng, 

chuyên gia;

Sở TTTT phối hợp với các đv vị 

viễn thông soạn tin nhắn; lập kho 

dữ liệu dùng chung và chỉ đạo hệ 

thống TT-TH, các cổng/trang 

thông tin điện tử khai thác sử 

dụng

4

Nt Nt

6



Quy trình tiêm

Đảm bảo an toàn khi tham gia 

tiêm chủng

9 Tạo kênh Zalo  của UBND tỉnh 

và Đài PT-TH để truyền thông 

đến mọi người dân (sử dụng 

lâu dài)

06/10  -

10/10

Sở TTTT hỗ trợ về kỹ thuật đảm 

bảo an toàn

Nt Đăng ký với Zalo, khởi 

tạo trang, tuyên truyền 

quảng bá về sản phẩm 

để người dân cài đặt

VP UBND tỉnh, Đài PT-

TH

10 Soạn thảo, in và phát hành tài 

liệu tuyên truyền đặc biệt về 

tiêm chủng ngừa Covid cho 

toàn dân

05/10 - 

10/10

Sở Y tế cung cấp và tư vấn 

chuyên môn

Tài liệu tuyên truyền đặc 

biệt

Tài liệu phổ biến kiến 

thức dạng sách tranh

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

11 Quán triệt thực hiện kế hoạch 

trong các tổ tuyên vận, tổ 

Covid cộng đồng

5/10 - 

15/10

Đề nghị Ban Tuyên giáo cung 

cấp tài liệu; định hướng tuyên 

truyền

Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh uỷ và 

các cấp uỷ đảng chỉ đạo

Các cuộc họp Tổ tuyên vận, 

tổ Covid cộng đồng trong 

toàn tỉnh

Phổ biến tài liệu tại cuộc 

họp liên tịch của tổ 

tuyên vận, tổ Covid 

cộng đồng

Các Tổ trưởng tổ tuyên 

vận trực tiếp phổ biến

12 Tuyên truyền, cổ động các 

thông điệp trên hệ thống loa 

truyền thanh cơ sở

5/10 - 

15/10

Sở Y tế cung cấp tài liệu chuyên 

môn, 

Sở TTTT lập cơ sở dữ liệu để sử 

dụng chung, chỉ đạo các địa 

phương thực hiện

TTVH,TT-TT cấp huyện, 

Trạm TT cấp xã, 

Bản ghi âm các thông 

điệp tuyên truyền, cổ 

động

Đài PTTH 

13 Thông tin về công tác kiểm tra, 

chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh và các ngành, các cấp 

trong thực hiện chiến dịch

Thời điểm 

diễn ra 

hoạt động

Sở TTTT chỉ đạo các địa phương 

thực hiện
Nt

Tin tức, phóng sự Đài PT-TH, Báo LC 

14 Ngày đầu tiên ra quân tiêm 

chủng

Ngày 

07/10

Sở Y tế cung cấp tài liệu chuyên 

môn, 

Sở TTTT chỉ đạo thông tin

Nt

Livestream, tin tức, 

phóng sự

Đài PT-TH, Báo LC 

15 Cập nhật tiến độ và kết quả 

tiêm

Hàng 

ngày từ 

7/10-

15/10

Sở Y tế cung cấp tài liệu chuyên 

môn, 

Sở TTTT chỉ đạo thông tin
Nt

Tin tức, phóng sư, 

phỏng vấn

Đài PT-TH, Báo LC. 

TTVH,TT-TT cấp huyện 

Lặp lại thông điệp về kế hoạch 

tiêm

Đối tượng tiêm

Thông điệp, tin tức, 

phỏng vấn chuyên gia, 

người đã tiêm vaccine 

trên PT-TH, TTĐT, báo 

chí 

Đài PT-TH, Báo Lào Cai8 Sở Y tế, Sở TT-TT  cung cấp 

chuyên gia, thông tin chuyên 

ngành, thông điệp có sẵn;

Sở TTTT lập kho dữ liệu dùng 

chung và chỉ đạo hệ thống TT-

TH, các cổng/trang thông tin 

điện tử khai thác sử dụng

Đài PT-TH, Báo Lào Cai16 Hàng 

ngày từ 

7/10-

15/10

Sở Y tế cung cấp tài liệu chuyên 

môn,

Sở TTTT chỉ đạo  thông tin

Nt

Thông điệp quảng bá 

Các cơ quan báo chí, thông 

tin tuyên truyền, các 

cổng/trang TTĐT của các 

địa phương, cơ quan, đơn vị; 

trang cá nhân của Đảng 

viên, cán bộ, công chức, 

viên chức, đoàn viên/hội 

viên



Đợt tiêm

Các địa điểm tiêm

Người dân phải làm gì trước, 

trong và sau tiêm

Quy trình tiêm

Đảm bảo an toàn khi tham gia 

tiêm chủng

II Sau khi hoàn thành chiến dịch tiêm chủng (sau 15/10)

1 Sau khi tiêm người dân vẫn cần 

tuân thủ 5K, không lơ là chủ 

quan trong phòng chống dịch

Sau 15/10

Nt

Thông điệp tuyên  

truyền 

Đài PT-TH, Báo Lào Cai

2 Các điển hình, các địa phương 

làm tốt công tác tiêm chủng mở 

rộng

Sau 

15/10` Nt

Tin tức, phóng sự Đài PT-TH, Báo LC, TT 

VH,TT-TT cấp huyện

3 Khen thưởng cá nhân, đơn vị, 

địa phương xuất sắc trong thực 

hiện nhiệm vụ

Sở Y tế cung cấp tài liệu chuyên 

môn,

Sở TTTT chỉ đạo  thông tin

Theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo và UBND 

tỉnh

Đài PT-TH, Báo Lào Cai16 Hàng 

ngày từ 

7/10-

15/10

Sở Y tế cung cấp tài liệu chuyên 

môn,

Sở TTTT chỉ đạo  thông tin

Nt

Thông điệp quảng bá 
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