
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SỞ Y TẾ   

Số:                  /SYT-VP  Tuyên Quang, ngày             tháng 8 năm 2021 

V/v triển  khai ứng dụng 

“Sổ Sức khỏe điện  tử” trên 
điện  thoại di động và các 

thiết bị thông minh  

  

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc. 

 

Căn cứ Công văn số 2760/BTTTT-THH ngày 23/7/2021 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông về việc ban hành văn bản hướng dẫn ứng dụng công 

nghệ để triển khai  chiến dịch tiêm  chủng vắc xin phòng COVID-19 tại các 
địa phương; 

Thực hiện  văn  bản  số 2581/UBND-KGVX  ngày  28/7/2021  của Ủy  
ban nhân  dân  tỉnh  về việc  thực  hiện Công văn số 2760/BTTTT-THH  ngày  

23/7/2021 của Bộ Thông tin  và Truyền thông; 

Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả nền tảng Quản lý tiêm chủng  
COVID-19, phục vụ công tác đăng ký, quản lý tiêm chủng vắc-xin COVID-

19 tại tỉnh Tuyên Quang đạt hiệu quả cao, với mục tiêu 100% người dân 
được đăng ký, quản lý toàn diện lịch sử dữ liệu tiêm Vắc-xin và có thể tra 

cứu Hồ sơ sức khoẻ cá nhân.  

Sở Y tế chỉ đạo như sau: 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo công chức, viên chức, người 
lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện cài đặt ứng dụng “Sổ Sức khỏe điện 

tử” cho điện thoại thông minh của mình và người thân; hướng dẫn cho bệnh 
nhân và người nhà bệnh nhân cài đặt ứng dụng “Sổ Sức khỏe điện  tử” khi 

đến khám, chữa, điều trị bệnh tại các cơ sở y tế. 

(Có hướng dẫn cài đặt gửi kèm). 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:              
- Như trên (Thực hiện); 
- Các Phòng (tương đương) thuộc Sở; 
- Lãnh đạo Sở Y tế; 
- Lưu: VT, VP. Dương.                                                        

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Hưng 
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