
UBNDTHÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

PHÒNG VĂN HÓA – THÔNG TIN 

Số:            /CV–VH&TT 

V/v tuyên truyền Kế hoạch tiêm bổ sung 

và tiêm nhắc lại vắc xin phòng Covid-

19 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên 

địa bàn thành phố năm 2021-2022 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vĩnh Yên, ngày       tháng    năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố; 

- UBND các xã, phường.  
 

 Thực hiện Văn bản số Số: 3916/UBND-VP ngày 31/12/2021 của UBND thành 

phố Vĩnh Yên về việc tuyên truyền Kế hoạch tiêm bổ sung và tiêm nhắc lại vắc xin 

phòng Covid-19 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh năm 2021-2022 

(Có sao in gửi kèm).  

  Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thông tin 

và Thể thao thành phố; UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền trên hệ thống 

Đài Truyền thanh thành phố, Cổng Thông tin điện tử thành phố Vĩnh Yên, Đài 

Truyền thanh các xã, phường và các hình thức truyền thông cơ sở khác trên địa bàn 

đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung tại Mục 1 Văn bản số 2343/STTT-TTBCXB 

ngày 28/12/2021 của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc và Kế hoạch số 

243/KH-BCĐ ngày 30/12/2021 của Ban Chỉ đạo triển khai tiêm phòng Vắc xin 

Covid-19 thành phố về việc triển khai tiêm bổ sung và tiêm nhắc lại vắc xin phòng 

COVID-19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên năm 

2022, bằng nhiều hình thức khác nhau như: hệ thống đài truyền thanh cơ sở cấp thành 

phố và cấp xã, phường, mạng xã hội zalo, facebook,...để thông tin đến tới đông đảo 

tầng lớp Nhân dân thành phố Vĩnh Yên biết, thực hiện.  

Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thanh Tùng 
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