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UBND HUYỆN TỦA CHÙA 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

Số:       /CV-PVHTT 
V/v đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt ứng 

dụng “Sổ sức khỏe điện tử” hỗ trợ công 

tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tủa Chùa, ngày      tháng 9 năm 2021 
 

 

 Kính gửi:  

      - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

      - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 847/UBND-YT ngày 24/9/2021 của UBND huyện 

Tủa Chùa V/v triển khai Thông báo số 241/TB-VPCP ngày 12/9/2021 của Văn 

phòng Chính phủ. 

Để tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ hỗ trợ công tác phòng 

chống dịch Covid-19; đặc biệt là công tác quản lý, giám sát và điều hành chiến 

dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 thông qua Nền tảng Quản lý tiêm 

chủng Covid-19 trên địa bàn huyện Tủa Chùa được hiệu quả, Phòng Văn hóa và 

Thông tin đề nghị: 

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn 

- Phổ biến, quán triệt, chỉ đạo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động tại đơn vị; người dân trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của địa 

phương thực hiện khai báo y tế điện tử, cài đặt ứng dụng công nghệ “Sổ sức 

khỏe điện tử” dành cho cá nhân có điện thoại thông minh để khai báo y tế và 

đăng ký tiêm chủng vắc xin Covid-19. 

- Phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

người dân lợi ích của việc sử dụng các ứng dụng công nghệ trên thiết bị thông 

minh để đăng ký tiêm chủng, tra cứu lịch sử y tế, tra cứu kết quả tiêm 

chủng…trong phòng chống dịch Covid-19, nhất là việc sử dụng kết quả tiêm 

chủng trên ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” trong quá trình di chuyển giữa các 

địa phương và qua các trạm, chốt kiểm soát. 

2. Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh – Truyền hình; Trang Thông 

tin điện tử huyện 

- Đăng tải trên trang TTĐT tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng 

“Sổ sức khỏe điện tử” để người dân biết, thực hiện. 

- Tăng cường công tác truyền thông về việc triển khai, sử dụng các ứng 

dụng công nghệ trong công tác phòng chống dịch Covid-19; Đăng ký tiêm 

chủng vắc xin Covid-19 thông qua ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”. 
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* Tài liệu về hướng dẫn sử dụng ứng dụng“Sổ sức khỏe điện tử” đính 

kèm theo văn bản này. 

Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể 

huyện; UBND các xã, thị trấn phối hợp, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

T   NG PHÕNG 

 

 

 

Nguyễn Xuân Bắc 
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