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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3377/UBND-VX

Lào Cai, ngày 24 tháng 7 năm 2021

V/v triển khai sổ sức khỏe điện tử và
đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19
trực tuyến cho toàn thể nhân dân trên
địa bàn tỉnh Lào Cai

Kính gửi: - Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.
Thực hiện Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về
việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm
2021-2022 và công bố triển khai Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 trên
toàn quốc của Bộ Thông tin và Truyền thông. Để đảm bảo công tác triển khai
chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao, Chủ
tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở
Thông tin và Truyền thông thực hiện công tác tuyền truyền, chỉ đạo các cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp và nhất là UBND các xã, phường, thị trấn triển khai hướng
dẫn, hỗ trợ người dân trên địa bàn thực hiện việc cài đặt ứng dụng (app) Sổ sức
khỏe điện tử do Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp triển khai
cung cấp trên các kho ứng dụng của App Store và Google Play; thực hiện cập
nhật thông tin, đăng ký tiêm phòng vắc xin trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử
hoặc trên website: https://tiemchungcovid19.gov.vn.
2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Báo
Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Viettel Lào Cai ban hành hướng dẫn
cho các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai cài đặt ứng dụng và đăng ký tiêm
phòng vắc xin bằng nhiều hình thức; đồng thời, tăng cường truyền thông trên các
phương tiện thông tin đại chúng về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng
Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
3. Giao Sở Y tế xây dựng kế hoạch triển khai Sổ sức khỏe điện tử và Nền
tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 đến 100% cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở
tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh, có kết nối liên thông với các hệ
thống thông tin có liên quan đảm bảo chính xác, hiệu quả.

4. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành
phố yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ
quan, đơn vị mình phải cài đặt ứng dụng Bluezone, ứng dụng Sổ sức khỏe điện
tử và cập nhật thông tin, đăng ký tiêm phòng vắc xin cho bản thân và cho người
thân trên các ứng dụng nêu trên. Hàng tuần, tổng hợp số lượng cán bộ đã thực
hiện và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo
UBND tỉnh về kết quả triển khai.
Căn cứ các nội dung nêu trên yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa
phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như trên;
- Báo Lào Cai;
- Đài PTTH tỉnh;
- Viettel Lào Cai;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH3, VX2.
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