
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /STTTT-TTBCXB Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 8 năm 2021 

V/v cài đặt, sử dụng và tuyên truyền 

ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” 
 

                    
      Kính gửi:       

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; 

- Các Sở, ban ngành; hội, đoàn thể tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;                           

- Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

 

Thực hiện Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 năm 2021 - 2022; 

Công văn số 2790/BTTTT-THH ngày 24/7/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

về việc triển khai thống nhất các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-

19 trên toàn quốc; Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 

933/STTTT-TTBCXB ngày 28/7/2021 về việc tuyên truyền triển khai Chiến dịch 

tiêm vắc-xin phòng Covid-19 năm 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Tuy nhiên, hiện tỷ lệ cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi còn thấp, dữ liệu khai báo chưa đầy đủ. Do đó, để đẩy mạnh việc sử 

dụng hiệu quả nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 kết hợp với ứng dụng “Sổ sức 

khỏe điện tử” trong quản lý tiêm chủng Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và 

Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện một 

số nội dung sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương 

Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đơn vị 

thuộc phạm vi quản lý cài đặt, sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”, cập nhật 

dữ liệu đầy đủ, chính xác; tiến hành đăng ký tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19; 

chủ động phản hồi thông tin về phản ứng sau tiêm và tình trạng sức khỏe thông qua 

ứng dụng.  

2. Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh 

Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp sử dụng ứng dụng 

“Sổ sức khỏe điện tử” và khai báo trên Cổng thông tin điện tử 

https://tiemchungcovid19.gov.vn để 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; 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 
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khuyến cáo về đối tượng tiêm, hiệu quả phòng dịch 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. 

(gửi kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” và Cổng 

thông tin điện tử https://tiemchungcovid19.gov.vn). 

Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- VP UBND tỉnh; 

- CDC Quảng Ngãi; 

- Trung tâm TTVHTT các H, TX, TP; 

- Sở TT&TT: GĐ, PGĐ, CNTT; 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Đỗ Quang Nghĩa 
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