
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ ĐÔNG HÒA 
____________ 

Số:             /UBND-TH 

V/v tăng cường truyền thông 

cảnh báo về lừa đảo, giả mạo 

tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
________________________________________ 

Đông Hòa, ngày        tháng 6 năm 2021 

 

 

   Kính gửi:  

         - Phòng Văn hóa và Thông tin; 

         - Trung tâm Văn hóa – TT&TT; 

         - UBND các xã, phường. 

 

UBND thị xã tiếp nhận Công văn số 1571/SYT-NVY ngày 17/6/2021 của 

Sở Y tế tỉnh Phú Yên về việc tăng cường truyền thông cảnh báo về lừa đảo, giả 

mạo tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

Vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Văn Hồng có ý kiến chỉ 

đạo như sau: 

Giao cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường phối hợp với 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện công tác truyền thông rộng rãi đến 

người dân và cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

(Đính kèm Công văn số 4719/BYT-TT-KT ngày 14/6/2021 của Bộ Y tế) 

Yêu cầu cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường triển khai thực 

hiện./.  
 

Nơi nhận:                                                                            
- Như trên;                                                                            
- Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 

- Chánh, PCVP HĐND&UBND thị xã; 

- Lưu: VT, Minh. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khánh Toàn 
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