
UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1060 /VHTT-PT 

 

Nha Trang, ngày 14  tháng 8 năm 2018 

V/v hướng dẫn tuyên truyền tăng cường 

công tác tiêm chủng trên hệ thống 

 Đài Truyền thanh cơ sở. 

 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

Thực hiện Công văn số 5296/UBND-YT  ngày 02/8/2018 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc tăng cường công tác tiêm chủng trên địa bàn thành 

phố Nha Trang, 

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn công tác tuyên truyền, thông tin 

trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền: Thực hiện theo bài tuyên truyền do phòng 

Văn hóa và Thông tin biên tập. 

2. Thời gian tuyên truyền: Thời gian phát thanh bắt đầu từ ngày 16/8 

đến ngày 30/8/2018. 

3. Báo cáo kết quả: Sau ngày 30/8/2018, cán bộ phụ trách Đài Truyền 

thanh cơ sở tham mưu báo cáo về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp báo 

cáo UBND thành phố theo quy định. 

Đề nghị UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên (VBĐT); 

- Trang thông tin điện tử (Vy); 

- Trưởng phòng;             

- Lưu: VT, Vy.   

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BÀI TUYÊN TRUYỀN 

Về tăng cường công tác tiêm chủng trên địa bàn thành phố. 

 

(kèm theo Công văn số 1060 /VHTT-PT ngày 14 tháng 8 năm 2018) 
 

Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố 

 

Để nâng cao trách nhiệm và tổ chức vận động các hộ gia đình đưa con em 

mình đến các cơ sở y tế để tiêm chủng phòng bệnh. Phòng Văn hóa và Thông tin 

thành phố xin cung cấp một số kiến thức, thông tin về lợi ích của việc tiêm 

chủng như sau: 

1. Lợi ích của tiêm vắcxin phòng bệnh  

Việt Nam là một trong những nước đạt thành công lớn trong việc thực 

hiện tiêm chủng mở rộng cho trẻ em. 

 Lợi ích của tiêm vắcxin phòng bệnh đầy đủ sẽ giúp trẻ em phòng tránh 

được nhiều bệnh nguy hiểm như: lao, viêm gan B, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại 

liệt, viêm màng não mũ do Hib, bệnh sởi…  

Khi trẻ đã được tiêm chủng sẽ có khả năng phòng ngừa mắc bệnh, tỷ lệ tử 

vong hoặc di chứng tàn tật khi măc bệnh thấp hơn so với không thực hiện tiêm 

chủng; gia đình không tốn tiền bạc, thời gian, công sức chăm sóc con nếu không 

may bị bệnh, không ảnh hưởng đến sự phát triển về thể chất của trẻ và không tạo 

gánh nặng về kinh tế cho gia đình, cộng động, xã hội. 

Hiện nay có 8 loại bệnh được tiêm phòng vắccin trong chương trình tiêm 

chủng mở rộng đó là: lao, viêm gan B, vạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm 

màng não mũ do Hib và Sởi. Trẻ sơ sinh đến 18 tháng được tiêm chủng mở 

rộng. 

2. Những điều cần lưu ý khi trẻ tiêm chủng  

- Nếu đến thời gian tiêm vắcxin mà trẻ bị bệnh hoặc sốt thì người mẹ nên 

đưa trẻ đến điểm tiêm và khai báo tình trạng bệnh cho nhân viên y tế.  

- Sau khi trẻ được tiêm vắcxin xong, các bà mẹ lưu ý tốt nhất nên ngồi lại 

trong vòng 30 phút, tránh vội vã đưa trẻ ra về tức thì vì những phản ứng mạnh 

thường xảy ra trong khoảng thời gian 30 phút sau tiêm. Cần quan sát kỹ các biểu 

hiện của trẻ sau khi tiêm chủng để có thể phát hiện sớm những biểu hiện lạ. 

- Nếu xảy ra phản ứng với thuốc, cần lập tức báo ngay cho nhân viên y tế 

hoặc đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để xử lý kịp thời. 

- Những dấu hiệu phản ứng ở trẻ sau khi tiêm vắcxin thường gặp đó là: 

sốt, sưng, nóng, đau chỗ tiêm, mệt mỏi, biếng ăn, quấy khóc, nổi ban. Thông 

thường trẻ sẽ trở lại bình thường trong vòng 24 – 48 giờ, trong trường hợp phản 

ứng kéo dài thì phải đưa trẻ đi khám ngay. 

 

 Bài do Phòng Văn hóa và Thông tin biên soạn 
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