
BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 
TỈNH BÌNH THUẬN

TIỂU BAN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Số:     855   /BCĐ-TBTTTT

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

     Bình Thuận, ngày   30    tháng  8  năm  2021

V/v đẩy mạnh truyền thông chiến dịch tiêm
vắc xin và cài đặt Sổ sức khỏe điện tử để
theo dõi tiêm vắc xin phòng Covid-19 

    

     
  Kính gửi:

- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc tỉnh;
- Các cơ quan báo chí của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 1286/KH-UBND ngày 16/4/2021 của Ủy ban Nhân 
dân tỉnh Bình Thuận về Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-
2022;

Theo Kế hoạch số 3476/KH-SYT ngày 26/8/2021 của Sở Y tế về Tiêm vắc 
xin phòng COVID-19 đợt 6 năm 2021;

Tiểu Ban Thông tin Tuyên truyền (cơ quan Thường trực là Sở Thông tin và
Truyền thông) kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm triển khai các
nội dung sau:

1. Ủy ban  MTTQVN tỉnh; các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể; UBND các
huyện, thị xã, thành phố yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động tải App trên thiết bị di động thông minh và thực hiện cài đặt ứng dụng Sổ sức
khỏe điện tử để theo dõi tiêm vắc xin phòng Covid-19.

2. Các cơ quan báo chí của tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trang thông tin
điện tử các sở, ban, ngành, địa phương; Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao
các huyện, thị xã, thành phố và Đài Truyền thanh Thành phố Phan Thiết ưu tiên
đăng tải, bố trí thời lượng phát các thông điệp truyền thông:

- Chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, các chỉ đạo của Quốc hội,
Chính phủ về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, chú trọng truyền thông
các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
trong đó chú trọng Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua
và sử dụng vắc xin phòng Covid-19.

- Truyền thông và vận động người dân ủng hộ công tác tiêm chủng vắc xin
phòng COVID-19 theo tinh thần “tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 là quyền lợi
đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; vận động người dân đi tiêm
chủng khi đến lượt; vận động người dân ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt

HỎA TỐC



Nam.

- Truyền thông kế hoạch chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại
Trung ương và địa phương; hiệu quả của tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trong
phòng, chống dịch Covid-19, các khuyến cáo về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19
an toàn, theo dõi và xử lý phản ứng sau khi tiêm chủng.

- Phát hiện, nêu gương những cá nhân điển hình trong phong trào thi đua hoàn
thành kế hoạch tiêm chủng an toàn.

- Truyền thông kêu gọi người dân tích cực, chủ động tải  ứng dụng Sổ sức
khỏe điện tử trên điện thoại di động thông minh để được quản lý khi được tiêm
chủng, khai báo y tế, cập nhật các phản ứng sau tiêm cũng như chứng nhận tiêm
chủng bản điện tử, theo tài liệu tuyên truyền tại link: https://bit.ly/nentangcovid19.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND
các xã, phường, thị trấn vận động, hướng dẫn tải App trên thiết bị di động thông
minh và thực hiện cài đặt ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử để theo dõi tiêm vắc xin
phòng Covid-19; chỉ đạo Phòng Văn hóa & Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông
tin - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố và  Đài Truyền thanh Thành phố Phan
Thiết tuyên truyền thường xuyên thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở và định kỳ
nhắc lại; dán hướng dẫn cài đặt, sử dụng Sổ sức khỏe điện tử tại khu vực bộ phận
một cửa, nhà sinh hoạt văn hóa, các điểm công cộng… trên địa bàn quản lý.

(Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng Sổ sức khỏe điện tử kèm theo)

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc về vấn đề
cài đặt  ứng dụng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ ông Võ Duy Phong – Phó
trưởng phòng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin (thành viên Tổ Công
nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch covid-19 tỉnh); điện thoại: 0937 93 83 83 để được
hướng dẫn.

Tiểu  ban  Thông  tin  Tuyên  truyền  kính  đề  nghị  cac  cơ  quan,  đơn  vị,  địa
phương phối hợp triển khai và thưc hiện tốt cac nội dung trên./.

Trân trọng!

Nơi nhận:   TRƯỞNG TIỂU BAN
- Như trên;           
- UBND tỉnh (b/c);                                                                                           
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Y tế - Thường trực BCĐ Covid-19 tỉnh;
- Trung tâm thông tin -VPUBND tỉnh;
- Trung tâm VHTT&TT các huyện, thị xã;
- Đài Truyền thanh thành phố Phan Thiết;
- Lãnh đạo Sở (qlvb);
- Phòng BCVT&CNTT; PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TT VÀ TT
- Lưu: VT, TTBCXB, Trinh.                                                                                Dương Tự
                   

https://bit.ly/nentangcovid19
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