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BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1063 /KH-BYT

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Truyền thông Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 - 2022
Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về
mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số
3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 phê duyệt Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm
vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 - 2022.
Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 xây dựng kế
hoạch truyền thông về Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 –
2022 (sau đây gọi tắt là Chiến dịch) với các nội dung cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Tuyên truyền Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính
phủ về ngày 26/02/2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19, các chủ
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác tiêm chủng vắc xin
phòng COVID-19.
2. Truyền thông những nỗ lực của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương trong đàm phán, mua và cung ứng vắc xin phòng
COVID-19 về Việt Nam, đáp ứng nhu cầu sử dụng vắc xin của Chiến dịch,
hướng tới mục tiêu trên 70% dân số Việt Nam được tiêm vắc xin phòng
COVID-19 đến hết quý I/2022, đạt được miễn dịch cộng đồng, đưa cuộc sống
trở lại bình thường.
3. Vận động người dân ủng hộ công tác tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19 theo tinh thần “Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với
cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; vận động người dân đi tiêm chủng
khi đến lượt; vận động người dân sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” để
quản lý hoạt động tiêm chủng cá nhân; vận động người dân, các tổ chức, doanh
nghiệp đóng góp ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
4. Cung cấp chính xác, kịp thời thông tin về triển khai Chiến dịch trên
toàn quốc, tại địa phương, các kết quả đạt được, các thông điệp, khuyến cáo đến
người dân và cộng đồng về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 an toàn;
khuyến cáo thực hiện Thông điệp 5K phòng, chống dịch COVID-19 cùng với
triển khai tiêm vắc xin.
II. Nội dung
Tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông tại Kế hoạch số 271/KHBYT ngày 10/3/2021 của Bộ Y tế về truyền thông mua và sử dụng vắc xin
phòng COVID-19 tại Việt Nam năm 2021.
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Tập trung triển khai các hoạt động truyền thông cho Chiến dịch, cụ thể
như sau:
1. Truyền thông chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật
của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban
nhân dân các cấp về công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, chú trọng
truyền thông về Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua
và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
2. Truyền thông vận động người dân ủng hộ công tác tiêm chủng vắc xin
phòng COVID-19 theo tinh thần “Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi
đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; vận động người dân sử dụng
ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” để quản lý hoạt động tiêm chủng cá nhân; vận
động người dân đi tiêm chủng khi đến lượt; vận động người dân, các tổ chức,
doanh nghiệp đóng góp ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
3. Truyền thông về những nỗ lực của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương trong đàm phán, mua và cung ứng vắc xin
phòng COVID-19 về Việt Nam, đáp ứng nhu cầu sử dụng vắc xin của Chiến
dịch, hướng tới tiêm chủng cho trên 70% dân số Việt Nam đến hết quý I năm,
đạt được miễn dịch cộng đồng, đưa cuộc sống trở lại bình thường.
4. Truyền thông về Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ
Y tế ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19
năm 2021 – 2022, chú trọng các nội dung:
- Hiệu quả của tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong phòng, chống
dịch COVID-19, nhằm đạt được miễn dịch cộng đồng, đưa cuộc sống trở lại
bình thường;
- Triển khai Chiến dịch tại Trung ương, địa phương: phát động, thực hiện
chiến dịch, các kết quả đạt được, sự phối hợp liên ngành, phối hợp của Trung
ương và địa phương để vận động người dân tham gia, ủng hộ chiến dịch và đi
tiêm chủng khi đến lượt;
- Truyền thông về công tác cung ứng vắc xin cho Chiến dịch, đảm bảo an
toàn tiêm chủng, ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng và các hoạt
động khác của Chiến dịch;
- Truyền thông vận động người dân sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện
tử” để quản lý hoạt động tiêm chủng cá nhân; các thông điệp, khuyến cáo đến
người dân và cộng đồng về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 an toàn, theo
dõi các phản ứng thông thường sau tiêm chủng, theo dõi và xử lý kịp thời các
phản ứng nặng, nghiêm trọng sau tiêm vắc xin; khuyến cáo thực hiện Thông
điệp 5K cùng với quá trình triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19;
- Truyền thông về các loại vắc xin phòng COVID-19 sử dụng trong Chiến
dịch tiêm chủng; hiệu quả phòng dịch, bệnh COVID-19, liệu trình tiêm, các
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khuyến cáo về đối tượng tiêm và theo dõi phản ứng sau tiêm chủng của từng loại
vắc xin;
- Truyền thông về sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh
nghiệp, tổ chức... trong triển khai Chiến dịch, kết quả tiêm chủng trên toàn quốc,
tại các địa phương.
5. Truyền thông về những nỗ lực, tạo điều kiện để các loại vắc xin đang
được nghiên cứu, thử nghiệm tại Việt Nam sớm được sản xuất và phê duyệt
nhằm phục vụ nhu cầu tiêm chủng trong nước; cũng như đẩy nhanh việc tiếp
nhận chuyển giao công nghệ, kỹ thuật để sản xuất vắc xin nước ngoài tại Việt
Nam, góp phần tạo nên an ninh vắc xin phòng COVID-19 cho Việt Nam.
6. Nâng cao năng lực truyền thông tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
cho các cơ quan báo chí, các cán bộ y tế và các lực lượng tham gia Chiến dịch
tiêm chủng: tổ chức đào tạo, tập huấn; xây dựng và cung cấp các tài liệu truyền
thông, các hướng dẫn chuyên môn dành cho cán bộ y tế, cán bộ tiêm chủng.
7. Phát hiện, nêu gương những cá nhân điển hình trong thực hiện chiến
dịch tiêm chủng an toàn, đạt hiệu quả cao.
III. Chủ đề và thời gian thực hiện
1. Chủ đề truyền thông của Chiến dịch
“Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách
nhiệm đối với cộng đồng”.
2. Thời gian: từ tháng 7/2021 đến tháng 4/2022.
IV. Các hoạt động chủ yếu
1. Hoạt động tại Trung ương
1.1. Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng
- Bộ Y tế xây dựng bản tin hàng ngày, đột xuất về công tác tiêm chủng
vắc xin phòng COVID-19, cung cấp kịp thời, minh bạch, chính xác đến các cơ
quan báo chí để thực hiện truyền thông đến người dân và cộng đồng.
- Bộ Y tế phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí
xây dựng, đăng tải và phát sóng các bài viết, phóng sự, tọa đàm, giao lưu trực
tuyến, chương trình truyền hình, phát thanh...về triển khai Chiến dịch tiêm
chủng, cung ứng vắc xin tại Việt Nam, vận động người dân đi tiêm chủng khi
đến lượt mình, cung cấp các thông điệp, khuyến cáo tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19 an toàn, theo dõi phản ứng sau tiêm chủng, kêu gọi người dân ủng
hộ chiến dịch và Quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
- Bộ Y tế mời các chuyên gia y tế, các nhà khoa học tham gia xây dựng
các tuyến bài, phóng sự, giao lưu trực tuyến, chương trình truyền hình, phát
thanh về hiệu quả của tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong cuộc chiến
chống COVID-19, đạt được miễn dịch cộng đồng, đưa cuộc sống trở lại bình
thường; khuyến cáo người dân tham gia tiêm chủng vắc xin an toàn, thực hiện
Thông điệp 5K trước, trong và sau quá trình tiêm chủng.
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- Bộ Y tế phối hợp Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, UNICEF
Việt Nam tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế, cán bộ tiêm chủng về truyền thông
tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và xử lý truyền thông về phản ứng nặng
sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 (AEFI); tập huấn về truyền thông
hướng đến cộng đồng về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các lực
lượng tham gia Chiến dịch tiêm chủng.
- Xây dựng và cung cấp các tài liệu truyền thông, như: poster,
infographic, tờ rơi… cho cán bộ y tế, cán bộ tiêm chủng.
1.8. Quản lý khủng hoảng truyền thông liên quan đến Chiến dịch
- Cung cấp các thông tin khoa học, chính xác, minh bạch để phản bác, xử
lý kịp thời các tin đồn, tin giả ảnh hưởng xấu đến triển khai Chiến dịch.
- Thành lập Nhóm công tác (TWG) truyền thông triển khai tiêm vắc xin
phòng COVID-19, để theo dõi, quản lý kịp thời các khủng hoảng truyền thông
liên quan đến hoạt động của Chiến dịch và công tác tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19 tại Việt Nam.
- 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 triển khai Chiến dịch.
1.8. Truyền thông về các tấm gương điển hình trong công tác tiêm chủng vắc xin
phòng COVID-19.
2. Hoạt động tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
2.1. Xây dựng kế hoạch truyền thông về Chiến dịch
- Căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế, các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch
truyền thông về Chiến dịch tại địa phương, có thể lồng ghép trong kế hoạch triển
khai Chiến dịch.
- Bố trí nguồn lực (nhân lực, trang thiết bị, kinh phí) để thực hiện kế
hoạch truyền thông về Chiến dịch của địa phương.
2.2. Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng
- Phối hợp các cơ quan báo chí địa phương tổ chức truyền thông thường
xuyên về triển khai Chiến dịch tại địa phương, trên toàn quốc, như: xây dựng
các tin, bài, phóng sự, chương trình truyền hình, chương trình phát thanh, tọa
đàm, giao lưu trực tuyến…
- 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...), biên tập
phù hợp để đăng tải trên các cơ quan báo chí địa phương.
- Mời phóng viên các cơ quan báo chí tham gia các hoạt động Chiến dịch
tại các cơ sở tiêm chủng để kịp thời đưa tin, phản ánh kết quả các hoạt động của
Chiến dịch tại địa bàn.
2.3. Truyền thông trên mạng xã hội
Căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế và kế hoạch truyền thông của địa phương,
Sở Y tế triển khai các hoạt động truyền thông như sau:
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- Bổ sung, cập nhật tài liệu truyền thông phù hợp điều kiện địa phương,
chú trọng các tài liệu một số tiếng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa
bàn, cung cấp cho các cơ sở tiêm chủng, một số tiếng nước ngoài…; sử dụng để
truyền thông cho người đi tiêm chủng; cho cán bộ y tế, cán bộ tiêm chủng.
- Nội dung và hình thức tài liệu truyền thông xin xem chi tiết tại mục 1.3,
hoạt động 1, phần IV.
2.7. Tổ chức truyền thông cho người đi tiêm
Căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế và kế hoạch truyền thông của địa phương,
Sở Y tế phối hợp các cơ quan, ban ngành của địa phương tổ chức thực hiện các
hoạt động truyền thông như sau:
- Truyền thông vận động người dân sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện
tử” để quản lý hoạt động tiêm chủng cá nhân; vận động người đi tiêm chủng khi
đến lượt; ủng hộ, hỗ trợ tham gia triển khai Chiến dịch tiêm chủng tại địa
phương.
- Cung cấp tài liệu truyền thông phù hợp (tờ rơi, infographic…) cho người
đi tiêm về lịch tiêm chủng, những điều cần biết khi tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19, các dấu hiệu cần theo dõi sau tiêm, số điện thoại đường dây nóng
của địa phương, thông tin về bác sỹ và cơ sở y tế theo dõi sau tiêm chủng.
2.8. Nâng cao năng lực truyền thông tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
- Tham gia tập huấn do Bộ Y tế tổ chức về cho cán bộ y tế, cán bộ tiêm
chủng về truyền thông tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và xử lý truyền
thông về phản ứng nặng sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 (AEFI); tập
huấn về truyền thông hướng đến cộng đồng về tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19 cho các lực lượng tham gia Chiến dịch tiêm chủng.
- Tổ chức các lớp tập huấn của địa phương về truyền thông vắc xin COVID19 cho cán bộ y tế để truyền thông trực tiếp đến người dân và cộng đồng.
- Tiếp nhận, phân phối hoặc xây dựng bổ sung tài liệu truyền thông do Bộ
Y tế cung cấp (poster, infographic, tờ rơi…) dành cho cán bộ y tế, cán bộ tiêm
chủng.
2.9. Theo dõi và xử lý khủng hoảng truyền thông liên quan đến Chiến dịch
- 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 triển khai
Chiến dịch tại địa bàn.
- Phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan cung cấp các thông tin
khoa học, chính xác để phản bác, xử lý kịp thời các tin đồn, tin giả ảnh hưởng
xấu đến triển khai Chiến dịch.
2.10. Truyền thông về các tấm gương điển hình trong công tác tiêm chủng vắc
xin phòng COVID-19 tại địa phương, đơn vị.
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V. Kinh phí thực hiện
1. Ngân sách Trung ương
- Nguồn ngân sách nhà nước cho công tác truyền thông y tế, truyền thông
phòng, chống dịch COVID-19, truyền thông tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
- Nguồn hỗ trợ hợp pháp cho công tác truyền thông y tế, truyền thông phòng,
chống dịch COVID-19, truyền thông tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
2. Ngân sách địa phương
Ngân sách địa phương chi cho công tác truyền thông y tế, truyền thông
phòng, chống dịch COVID-19, truyền thông tiêm chủng vắc xin phòng COVID19; và các nguồn hỗ trợ hợp pháp theo quy định.
VI. Tổ chức thực hiện
1. Tuyến Trung ương
1.1. Tiểu ban ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng vắc xin
phòng COVID-9 và truyền thông
- Đơn vị đầu mối hoạt động truyền thông: Vụ Truyền thông và Thi đua,
khen thưởng – Bộ Y tế.
- Chủ trì và phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch
Truyền thông về Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam năm
2021-2022 sau khi được Lãnh đạo Bộ Y tế phê duyệt.
- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan quản lý, xây dựng và cập nhật các
tài liệu truyền thông trên Kho dữ liệu truyền thông và các tài liệu truyền thông
về vắc xin phòng COVID-19.
- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động truyền
thông trên mạng xã hội, tin nhắn SMS và các hình thức truyền thông mới.
- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động phối hợp
với các cơ quan báo chí thực hiện các hoạt động truyền thông về Chiến dịch.
- Chủ trì, phối hợp nhóm công tác truyền thông về vắc xin phòng COVID19 để theo dõi, quản lý, báo cáo Lãnh đạo Bộ để xử lý khủng hoảng truyền
thông và các tin giả, tin đồn, tin sai sự thật liên quan đến triển khai Chiến dịch.
- Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan cập nhật bổ sung tài liệu truyền
thông về vắc xin phòng COVID-19 cho hoạt động của đường dây nóng Bộ Y tế
19009095.
- Tổ chức tập huấn truyền thông về vắc xin COVID-19 cho các phóng
viên báo chí, cán bộ y tế, các lực lượng tham gia Chiến dịch.
- Hướng dẫn, giám sát hoạt động truyền thông về Chiến dịch của các đơn
vị, địa phương.
1.2. Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế
a) Cục Y tế dự phòng, Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia
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- Phối hợp với Vụ Truyền thông &TĐKT và các đơn vị liên quan xây
dựng các thông điệp, khuyến cáo, tài liệu truyền thông về vắc xin phòng
COVID-19.
- Phối hợp Vụ Truyền thông &TĐKT và các đơn vị liên quan chuẩn bị nội
dung và tham gia các phóng sự, tọa đàm, chương trình truyền hình, chương trình
phát thanh…để phối hợp với các cơ quan báo chí truyền thông về Chiến dịch.
- Tham gia nhóm công tác truyền thông về vắc xin phòng COVID-19 để
theo dõi, quản lý, báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế để xử lý khủng hoảng truyền thông
và các tin giả, tin đồn, tin sai sự thật liên quan đến vắc xin phòng COVID-19.
b) Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Quản lý Dược, Văn phòng Bộ Y tế, Cục Khoa
học công nghệ và Đào tạo
- Phối hợp với Vụ Truyền thông &TĐKT và các đơn vị liên quan xây
dựng các tài liệu truyền thông.
- Phối hợp Vụ Truyền thông &TĐKT và các đơn vị liên quan chuẩn bị nội
dung và tham gia các phóng sự, tọa đàm, chương trình truyền hình, chương trình
phát thanh… để phối hợp với các cơ quan báo chí truyền thông về Chiến dịch.
- Tham gia nhóm công tác truyền thông về vắc xin phòng COVID-19 để
theo dõi, quản lý, báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế để xử lý khủng hoảng truyền thông
và các tin giả, tin đồn, tin sai sự thật liên quan đến vắc xin phòng COVID-19.
c) Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương phối hợp với Vụ
Truyền thông &TĐKT thực hiện các hoạt động truyền thông cho Chiến dịch
theo kế hoạch và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế.
d) Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế phối hợp
thực hiện các hoạt động truyền thông về Chiến dịch theo phân công nhiệm vụ
của Lãnh đạo Bộ Y tế.
e) Báo Sức khỏe và Đời sống, Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế: thực hiện, đăng
tải các bài viết, phóng sự, thực hiện các chương trình truyền thông về Chiến dịch
theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế và hướng dẫn của Vụ Truyền thông và Thi
đua, khen thưởng.
2. Địa phương
2.1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện kế
hoạch truyền thông về Chiến dịch của địa phương, có thể lồng ghép trong kế
hoạch triển khai Chiến dịch, bố trí nguồn lực để thực hiện kế hoạch.
- Chỉ đạo các Sơ, Ban, Ngành tại địa phương phối hợp tổ chức thực hiện
kế hoạch truyền thông về chiến dịch
2.2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch
truyền thông về Chiến dịch của địa phương, có thể lồng ghép trong kế hoạch
triển khai Chiến dịch, bố trí nguồn lực để thực hiện kế hoạch.

