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Kính gửi:   

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố; 

 

Thực hiện Công văn số 4719/BYT-TT-KT ngày 14/6/2021 của Bộ Y tế về 

việc tăng cường truyền thông cảnh báo về lừa đảo, giả mạo tiêm chủng vắc xin 

phòng Covid-19, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tăng cường thực hiện truyền thông đến người dân để cảnh báo lừa đảo tiêm 

chủng vắc xin phòng Covid-19 bằng nhiều hình thức: đăng tải trên website, truyền 

thông qua mạng xã hội, truyền thông qua loa phát thanh tại xã, phường, truyền thông 

trực tiếp… 

Nội dung truyền thông “Cảnh báo lừa đảo tiêm chủng vắc xin phòng Covid-

19”, khuyến cáo người dân các nội dung sau: 

- 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 và đang tích cực đàm 

phán với các nhà sản xuất vắc xin, các tổ chức quốc tế để mua và nhập khẩu số 

lượng lớn vắc xin để tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho tất cả 

người dân đang sinh sống tại Việt Nam. Vắc xin được tiêm chủng miễn phí cho 

người dân. Do vậy, mọi người dân cần bình tĩnh, hãy chờ đợi đến lượt mình 

được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 khi cơ quan y tế thông báo.  

- Người dân cần cảnh giác trước những lời mời đăng ký tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 lan truyền trên mạng xã hội, tin nhắn, tờ rơi và các hình thức 

quảng cáo khác. Chỉ đi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại các cơ sở y tế, 

cơ sở đào tạo y, dược và các cơ sở, điểm tiêm chủng đủ điều kiện hoạt động.  

- Tuyệt đối không tiêm chủng những loại vắc xin phòng COVID-19 trôi 

nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được Bộ Y tế kiểm định, cấp phép.  

- Khi phát hiện các thông tin liên quan đến tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 không rõ ràng hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, hãy báo ngay cho 

chính quyền địa phương hoặc cơ quan y tế địa phương.  

- Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với bản thân, là 

trách nhiệm đối với cộng đồng. 



2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trunh tâm y tế huyện thị xã, thành 

phố công khai danh sách các điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn để 

người dân biết và đến tiêm khi đến lượt mình, số điện thoại để sau khi tiêm 

chủng người dân có thể liên hệ trong trường hợp cần thiết. 

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Báo Quảng Bình; 

- Đài PTTH Quảng Bình; 

- Lưu: VT, NVY. 
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