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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền về triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin  
phòng Covid-19 và đồng bộ các nền tảng công nghệ trong phòng, chống  

dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La 
 

 

Thực hiện Chỉ thị 26/CT-UBND ngày 23/08/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 12/8/2021;  

Thực hiện Công văn số 2622/UBND-KGVX ngày 23/08/2021 về triển khai 

thực hiện Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế hướng dẫn 
phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan đơn vị;  

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-BCĐ ngày 25/08/2021 của BCĐ chiến dịch 
tiêm chủng Vắc xin phòng Covid-19 tỉnh Sơn La về triển khai công tác an toàn 
tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; 

Thực hiện Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 26/08/2021 của UBND tỉnh 
về triển khai đồng bộ các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch tuyên truyền về triển 

khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và triển khai đồng bộ 
các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn 

La, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, 

đơn vị, địa phương trong việc ứng dụng các nền tảng công nghệ phục vụ phòng, 
chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

- Để các tổ chức và người dân tiếp cận thông tin về tình hình dịch Covid-
19; hiểu rõ lợi ích việc tiêm chủng vắc xin phòng ngừa Covid 19; việc cài đặt, sử 
dụng các nền tảng công nghệ và tuân thủ việc quét mã QR khi ra vào địa điểm 

công cộng trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

Đa dạng hoá các hình thức, biện pháp tuyên truyền; hoạt động thông tin 
tuyên truyền phải được triển khai thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; bám 

sát định hướng, nội dung tuyên truyền, đảm bảo cụ thể, phù hợp với nhiều đối 
tượng, địa bàn. 
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II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

- Tuyên truyền về các chiến dịch hỗ trợ cài đặt các ứng dụng: Bluezone, 
Sổ sức khỏe điện tử cho người sử dụng thiết bị thông minh; Khai báo y tế điện 

tử cho người dân trên địa bàn tỉnh. 

- Phổ biến, hướng dẫn và thực hiện đăng ký, sử dụng mã QR (tại địa chỉ 

https://qr.tokhaiyte.vn) tại các địa điểm công cộng; lợi ích của việc ứng dụng 
nền tảng quản lý thông tin người ra vào bằng mã QR trong kiểm soát người ra 

vào địa điểm, truy vết, khoanh vùng, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. 

- Tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc tiêm chủng vắc 
xin phòng ngừa Covid 19; hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ trên thiết 

bị thông minh để đăng ký tiêm chủng, tra cứu lịch sử, kết quả tiêm chủng; đăng 
ký xét nghiệm và nhận kết quả xét nghiệm Covid-19 trực tuyến. 

- Tuyên truyền triển khai các ứng dụng hỗ trợ đào tạo trực tuyến phục vụ 
giảng dạy và học tập trong các cơ sở giáo dục; các hệ thống khám chữa bệnh từ 

xa phục vụ cho các cơ sở y tế. 

- Tuyên truyền, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giá trị Văn 

hóa con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, 
hạnh phúc. 

- Tuyên truyền, truyền cảm hứng, nêu gương người tốt, việc tốt, cách làm 
hay, mô hình hiệu quả, đồng thời đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, 

kích động, sai sự thật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

(Tài liệu tuyên truyền được đăng tải, cập nhật thường xuyên trên Cổng 
Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông, mục Thông tin Tuyên truyền 

http://sotttt.sonla.gov.vn/1229/27529/6131/thong-tin-tuyen-truyen ) 

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

- Tăng cường thời lượng, chất lượng các chuyên trang, chuyên mục tuyên 
truyền, phổ biến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên Báo Sơn La; Đài Phát 

thanh - Truyền hình tỉnh; Trung tâm Truyền thông - Văn hóa các huyện, thành 
phố; Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, các sở, ngành và UBND các huyện, thành 

phố.  

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Trung tâm Truyền thông - Văn hóa 

các huyện, thành phố duy trì tần suất tuyên truyền tối thiểu 03 lần/ngày và lựa 
chọn phát sóng vào khung giờ, thời điểm có nhiều người nghe, xem. 

- Xây dựng tin, bài, phóng sự, videoclip phản ánh kịp thời về kết quả triển 
khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và đồng bộ các nền 

tảng công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La trên 
các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở. 

- Tuyên truyền trực quan thông qua xây dựng các ấn phẩm, cụm pano, áp 

phích, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu... 

http://sotttt.sonla.gov.vn/1229/27529/6131/thong-tin-tuyen-truyen
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- Tuyên truyên qua hệ thống truyền thanh ở bản, tổ dân phố và tuyên 

truyền trực tiếp của các Tổ phòng chống covid-19 cộng đồng, đoàn thanh niên 
và các tổ chức đoàn thể, xã hội trong cộng đồng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 

Tăng cường thời lượng, chất lượng các phóng sự, tin bài, chuyên trang, 
chuyên mục về công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và đồng bộ 

các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 theo nội dung tại 
mục II Kế hoạch này. 

2. Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và các sở, ngành, UBND các huyện, 

thành phố 

Duy trì, cập nhật thông tin, xây dựng các phóng sự, tin bài về công tác an 

toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và đồng bộ các nền tảng công nghệ 
trong phòng, chống dịch Covid-19; duy trì chuyên mục “Văn bản chỉ đạo phòng 

chống dịch bệnh Covid-19” cập nhật thường xuyên các văn bản chỉ đạo điều hành 

của tỉnh theo nội dung tại mục II Kế hoạch này. 

3. UBND các huyện, thành phố 

Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa 

tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như trên Cổng 
Thông tin điện tử của UBND các huyện, thành phố; trên hệ thống thông tin cơ sở, 

nhất là hệ thống đài truyền thanh xã, phường, thị trấn; tuyên truyền trực quan 
thông qua xây dựng các ấn phẩm, cụm pano, áp phích, tờ rơi, băng rôn, khẩu 
hiệu... về công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và đồng bộ các 

nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19; lưu ý tuyên truyền qua 
hệ thống đài truyền thanh với thời lượng, tần suất phù hợp với tình hình thực tế 

của địa phương.  

Trên đây là kế hoạch kế hoạch tuyên truyền về triển khai công tác an toàn 

tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và đồng bộ các nền tảng công nghệ trong 
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đề nghị các cơ quan, đơn 

vị, UBND các huyện, thành phố quan tâm phối hợp triển khai. Trong quá trình 
thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về sở Thông tin và Truyền thông 

(qua Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản - SĐT: 02123.750.873) để giải đáp./. 

 Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);  
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;  
- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy (b/c); 
- Ban Giám đốc sở; 
- Các Sở, ban, ngành;  
- Báo Sơn La; Đài PT-TH tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Phòng VH-TT; Trung tâm TT-VH huyện, TP; 
- Lưu: VT, TTBCXB, V_hth (74 bản). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

 
Phạm Quốc Chinh 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-29T17:24:23+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phạm Quốc Chinh<chinhpq.stttt@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2021-08-30T08:06:07+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2021-08-30T08:06:19+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2021-08-30T08:06:28+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




