
 

 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /SYT-NVY Bình Định, ngày       tháng  6  năm 2021 

V/v tăng cường truyền thông 

cảnh báo về lừa đảo, giả mạo 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 

 

 

Kính gửi: 

- Báo Bình Định; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Định; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Ủy ban nhân dân các 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 (đính kèm). 

Để tránh nguy cơ người dân bị lừa đảo tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 giả mạo, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, 

không an toàn, Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp chỉ đạo thực hiện 

công tác truyền thông rộng rãi đến người dân và cộng đồng theo hướng dẫn của 

Bộ Y tế. 

Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật làm đầu mối triển khai và 

hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác truyền thông theo hướng dẫn của Bộ Y 

tế. 

 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- BV Bình Định;                    (thực 

- BVĐK Hòa Bình;                hiện) 

- Các PKĐK trên địa bàn; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 
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