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Kính gửi:  

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện văn bản số 1780/STTTT-TTCNTT, ngày 12/10/2021 của Sở 
Thông tin – Truyền thông về cài đặt và sử dụng phần mềm Sổ sức khỏe điện tử. 

Sổ sức khỏe điện tử có các tiện ích như: Theo dõi và quản lý thông tin sức 
khỏe cá nhân, chủ động phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe của bản thân, đặt lịch 
đăng ký khám bệnh, đặt lịch tiêm chủng, phản hồi tình hình sức khỏe, đặc biệt 
nhận, quản lý, tra cứu chứng nhận tiêm chủng COVID-19 điện tử. Để nâng cao lợi 
ích cho người dân khi sử dụng Sổ sức khỏe điện tử, UBND huyện yêu cầu các 
phòng, ban, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn triển khai một số nhiệm vụ 
cụ thể sau: 

1. Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện đăng tải tài liệu hướng dẫn cài đặt 
và sử dụng chi tiết Sổ sức khỏe điện tử tại địa chỉ:  
https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/user-manual. Đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh từ huyện đến cơ sở, tăng cường số lượng 
tin, bài, thời lượng, tần suất phát sóng thông tin tuyên truyền về lợi ích của Sổ sức 
khỏe điện tử để nhân dân thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử 
đối với điện thoại thông minh, góp phần tích cực trong công tác phòng, chống 
dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. 

2. Đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, cán 
bộ, công chức, viên chức, người lao động cài đặt ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử 
trên điện thoại thông minh (tài liệu hướng dẫn được gửi kèm theo văn bản này). 

Đây là nội dung quan trọng, đề nghị các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và 
UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- Như KG; 

- Lưu: VT, TTCNTT 
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Vũ Thị Bích Ngọc 
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