UBND TỈNH GIA LAI
BCĐ TIÊM CHỦNG COVID-19

Số: 7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày06 tháng 8 năm 2021

/CV-BCĐ

V/v cài đặt, sử dụng ứng dụng
“Sổ sức khỏe điện tử”

Kính gửi:
-

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
Các Ban đảng thuộc Tỉnh ủy;
Các Hội, đoàn thể thuộc tỉnh;
Các sở, ban, ngành của tỉnh;
Các Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Việc cài đặt, sử dụng “Sổ sức khỏe điện tử” nhằm giúp người dân đăng ký, tự
theo dõi lịch sử tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 của bản thân hoặc thành viên
trong gia đình qua các lần tiêm, được cấp giấy chứng nhận điện tử sau khi tiêm
chủng; đồng thời góp phần hỗ trợ ngành y tế quản lý công tác tiêm chủng, có số liệu
phục vụ cho việc triển khai chương trình tiêm vắc xin Covid-19 một cách khoa học
và nhanh chóng hơn.
Tuy nhiên, qua rà soát thống kê thì hiện nay tỷ lệ cài đặt ứng dụng “Sổ sức
khỏe điện tử” trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn quá thấp (tỷ lệ tải ứng dụng “sức khỏe
điện tử"/thiết bị điện tử thông minh chỉ đạt 2%).
Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban
Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai về triển khai các giải pháp tăng
cường sử dụng một cách hiệu quả nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19
(https://tiemchungcovid19.gov.vn) kết hợp với ứng dụng "Sổ Sức khỏe điện tử";
Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tỉnh Gia Lai
đề nghị các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:
1. Các sở, ban, ngành của tỉnh; hội, đoàn thể thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh:
- Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo tại công văn số 2760/BTTTT-THH ngày
23/7/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành văn bản hướng dẫn
ứng dụng công nghệ để triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại
các địa phương; công văn số 1038/UBND-KGVX ngày 28/07/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc ứng dụng công nghệ để triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc
xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; công văn số 192/CV-BCĐ ngày
17/7/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh về việc triển khai
nhập dữ liệu vào nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19.
- Yêu cầu toàn bộ công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị,
ngành, địa phương cài đặt, sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”, cập nhật dữ liệu
đầy đủ, trung thực; tiến hành đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, chủ động
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phản hồi thông tin về phản ứng sau tiêm vắc xin phòng Covid-19 và tình trạng sức
khỏe thông qua ứng dụng. Trong trường hợp không có điện thoại thông minh thì có thể
nhờ người thân khai báo hộ hoặc khai báo trên Cổng thông tin điện tử
https://tiemchungcovid19.gov.vn.
- Tiếp tục tuyên truyền vận động người dân sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe
điện tử” và khai báo trên Cổng thông tin điện tử https://tiemchungcovid19.gov.vn để
quản lý hoạt động tiêm chủng cá nhân; có các thông điệp, khuyến cáo đến người
dân về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 an toàn; tuyên truyền về liệu trình tiêm,
các khuyến cáo về đối tượng tiêm, hiệu quả phòng dịch, bệnh Covid-19 của các loại
vắc xin sử dụng trong Chiến dịch tiêm chủng và theo dõi phản ứng sau tiêm chủng
của từng loại vắc xin.
- Chỉ đạo nhân viên tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và Bộ phận
Một cửa cấp huyện, cấp xã tuyên truyền, hướng dẫn các cá nhân đến giao dịch thực
hiện việc cài ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” (trường hợp người dân không biết cài
đặt thì trao đổi hướng dẫn giúp người dân cài đặt ứng dụng ‘Sổ sức khỏe điện tử”).
- Việc cài đặt và sử dụng ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử" đã được hướng dẫn
cụ thể tại công văn số 1080/STTTT-CNTT ngày 30/6/2021 của Sở Thông tin và
Truyền thông (có văn bản gửi kèm theo).
- Chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, thống nhất; kiểm tra, tổng hợp, báo
cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Y tế (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai
Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tỉnh Gia Lai) trước ngày 20/8/2021
để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Sở Y tế:
- Chỉ đạo các đơn vị y tế toàn tỉnh, các điểm thực hiện tiêm văc xin phòng
Covid-19 triển khai sử dụng Cổng thông tin điện tử https://tiemchungcovid19.gov.vn;
sử dụng dữ liệu tiêm chủng hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Xây dựng các kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; tiến hành xếp
lịch và thông báo lịch tiêm chủng trên hệ thống và cho những người đã đăng ký, hướng
dẫn, yêu cầu đảm bảo thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế; đối với những trường hợp
không thực hiện đăng ký trên hệ thống sẽ không được xếp lịch tiêm chủng vắc xin
Covid-19.
- Tổng hợp kết quả thực hiện việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, việc
triển khai nền tảng quản lý tiêm chủng phòng Covid-19 kết hợp ứng dụng "Sổ sức
khỏe điện tử"; định kỳ báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo triển khai
Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.
3. Sở Thông tin và Truyền thông:
- Tiếp tục hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền lợi ích, ý
nghĩa của việc triển khai ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” và Cổng thông tin điện tử
https://tiemchungcovid19.gov.vn theo các nội dụng tại Kế hoạch số 1063/KH-BYT
ngày 16/7/2021 của Bộ Y tế về truyền thông Chiến dịch tiêm vắn xin phòng Covid19 năm 2021-2022.
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- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc triển khai Ứng dụng “Sổ sức khỏe
điện tử” trên môi trường mạng xã hội như: WebSite, Zalo; Facebook...
4. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Ban đảng thuộc Tỉnh ủy; các
Hội, đoàn thể; Sở, ban, ngành; Các Hiệp hội và doanh nghiệp tỉnh; UBND các
huyện, thị xã, thành phố Pleiku:
Yêu cầu toàn bộ công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị,
ngành, địa phương cài đặt, sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”, cập nhật dữ liệu
đầy đủ, trung thực; tiến hành đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, chủ động
phản hồi thông tin về phản ứng sau tiêm vắc xin phòng Covid-19 và tình trạng sức
khỏe thông qua ứng dụng. Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, hỗ trợ triển khai
công tác tiêm chủng phòng Covid-19 với các nội dung nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch; các PCT UBND tỉnh;
- Ban CĐ PC Covid-19 tỉnh (báo cáo);
- Tiểu ban ƯDCNTT và TT;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, BCĐ.

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Thanh Lịch
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

