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Ninh Thuận, ngày 12 tháng 8 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v hướng dẫn triển khai Hồ
sơ “Sổ sức khỏe điện tử”.
HỎA TỐC

Kính gửi:
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp/Cụm Công Nghiệp;
- UBND huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;
- Các cơ sở hành nghề Y, Dược tư nhân.
Thực hiện Công văn số 6033/BYT-DP ngày 27/7/2021 của Bộ Y tế về
việc triển khai tiêm chủng trong tình hình dịch COVID-19.
Căn cứ Kế hoạch số 3605/KH-UBND ngày 20/7/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 - 2022 trên
địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Nhằm đẩy mạnh việc áp dụng nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý
và theo dõi tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19;
Sở Y tế có ý kiến như sau:
1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật làm đầu mối phối hợp với các đơn vị có
liên quan hướng dẫn các cơ sở thực hiện tiêm chủng triển khai ứng dụng nền
tảng hồ sơ “Sổ sức khỏe điện tử” và đăng ký tiêm chủng qua “Sổ sức khỏe điện
tử”. Thực hiện đăng tải “hướng dẫn cài đặt ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử” trên
wedsite ngành y tế.
2. Các cơ sở tiêm chủng hướng dẫn người dân tải ứng dụng “Sổ sức khỏe
điện tử” và thực hiện đăng ký tiêm chủng, khai báo y tế, cập nhật phản ứng sau
tiêm qua hình thức ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” trên di động hoặc Cổng
thông tin tiêm chủng COVID-19 (https://tiemchungcovid19.gov.vn).
3. Các đơn vị trực thuộc Sở, các cơ sở hành nghề Y, Dược tư nhân tổ
chức phổ biến, tuyên truyền, triển khai hướng dẫn sử dụng Hồ sơ “Sổ sức khỏe
điện tử” tới cán bộ, công chức, người lao động và người dân trên địa bàn.
4. Kính đề nghị Sở thông tin và Truyền thông thực hiện công khai, minh
bạch thông tin, cập nhật liên tục cho người dân trên cổng thông tin của chiến
dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19; hướng dẫn các đơn vị, địa phương tăng
cường tuyên truyền trước và trong thời gian tổ chức chiến dịch; lợi ích ứng
dụng “Sổ sức khỏe điện tử”.

5. Sở Y tế kính đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn
ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, các Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố, Ban Quản lý Khu Công Nghiệp, Cụm Công Nghiệp phối hợp,
hướng dẫn tới cán bộ, công chức, người lao động và người dân cài đặt ứng dụng
“Sổ sức khỏe điện tử” và thực hiện đăng ký tiêm chủng, khai báo y tế trước khi
đến tiêm chủng và cập nhật phản ứng sau tiêm qua hình thức ứng dụng “Sổ sức
khỏe điện tử” trên di động hoặc Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19
(https://tiemchungcovid19.gov.vn); nhằm áp dụng triệt để ứng dụng công nghệ
thông tin, giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp giữa người với người, đảm bảo tiến độ
thực hiện tiêm chủng trong buổi tiêm.
Kính đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm phối
hợp, thực hiện.
Mọi thắc mắc xin liên hệ số điện thoại 0937381765 - Kỹ sư Nguyễn Bảo
Kha, Chuyên viên Sở Y tế./.
(Gửi kèm theo Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Ứng dụng Sổ sức khỏe điện
tử theo nguồn Trung Tâm phòng, chống dịch COVID-19 Quốc Gia
(https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/user-manual )
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/cáo);
- BCĐ PCD Covid-19 tỉnh;
- Viettel Ninh Thuận (p/hợp);
- VNPT Ninh Thuận (p/hợp);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, VP, KHNVTC.
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