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Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc, 

Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin - Giao tiếp 

điện tử Vĩnh Phúc;  

- Các UBND huyện, thành phố; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố.  

 

 

Căn cứ Văn bản số 1064/QĐ-BTTTT ngày 23/07/2021 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Ứng dụng 

công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và truyền 

thông; Quyết định số 1985/QĐ-UBND ngày 23/07/2021 của UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và thành lập các Tiểu ban triển khai chiến 

dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó có Tiểu ban ứng 

dụng Công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và 

truyền thông. 

Tiểu ban ứng dụng Công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 và truyền thông đã chỉ đạo tất cả các cơ sở tiêm chủng COVID-19 

trên toàn tỉnh ứng dụng Nền tảng tiêm chủng COVID-19 và Sổ sức khỏe điện tử 

trong quy trình tiêm chủng. Đến ngày 10/10/2021, toàn tỉnh đã tiêm được 

427.510 mũi tiêm vắc xin phòng COVID-19, toàn bộ thông tin của người được 

tiêm đã được cập nhật đầy đủ lên Nền tảng tiêm chủng COVID-19 Quốc gia. 

Nhờ đó người dân có thể cài đặt và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại 

thông minh để tra cứu chứng nhận tiêm chủng COVID-19 của cá nhân. 

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. Tuy nhiên, 

đến ngày 10/10/2021, toàn tỉnh chỉ có 67.750 máy điện thoại đã cài đặt và sử 



dụng ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử, đạt tỷ lệ 8,58% trên tổng dân số trên 18 

tuổi (độ tuổi tiêm chủng), xếp hạng thứ 44 trên 63 tỉnh thành phố. 

Để nâng cao tỷ lệ người dân Vĩnh Phúc sử dụng Sổ sức khỏe điện tử, Sở 

Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương: 

1.  Đề nghị các cơ quan tuyên truyền 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 tỉnh. 

Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng chi tiết Sổ sức khỏe điện tử được 

đăng tải trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 Quốc gia tại địa chỉ:  

https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/user-manual và gửi kèm theo văn bản này. 

2. Đề nghị thủ trưởng sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành 

phố, đặc biệt các sở, ngành quản lý nhiều đơn vị trực thuộc, nhiều doanh nghiệp, 

cơ sở kinh doanh như: Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý 

các Khu công nghiệp, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa Thể thao và 

Du lịch quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc cài đặt ứng dụng Sổ sức khỏe 

điện tử. 

 Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành, 

UBND huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị, quan tâm chỉ đạo, phối hợp và tổ 

chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- PCT UBND tỉnh Vũ Chí Giang (B/c); 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- GĐ, các PGĐ; 

- Lưu: VT, TTCNTT 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Toàn 

 

 

https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/user-manual
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