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Kính gửi:  

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ quan Đảng; Đoàn thể; 

- Các Doanh nghiệp, tổ chức, các hiệp hội trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện Công văn số 2760/BTTTT-THH ngày 23/7/2021 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về 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. 

Căn cứ Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại buổi 

họp tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh tại Thông 

báo số 326/TB-VPUBND ngày 27/7/2021 của Văn phòng UBND tỉnh. 

Nhằm đảm bảo triển khai ứng dụng công nghệ hỗ trợ công tác quản lý, giám sát và 

điều hành chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 thông qua Nền tảng Quản lý 

tiêm chủng COVID-19 (gọi tắt là Nền tảng) được hiệu quả trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phổ biến 

đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết và thực hiện đăng ký tiêm 

chủng, theo dõi các thông tin về tiêm chủng và tra cứu chứng nhận tiêm chủng Covid-19 

qua cổng https://tiemchungcovid19.gov.vn và ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” trên thiết 

bị di động (tài liệu hướng dẫn sử dụng Nền tảng kèm theo). 

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, hiệp, hội chỉ đạo thực hiện 

tuyên truyền cho người dân, tổ chức trên địa bàn thực hiện đăng ký tiêm, theo dõi các 

thông tin về tiêm chủng và tra cứu chứng nhận tiêm chủng Covid-19 qua cổng 

https://tiemchungcovid19.gov.vn và ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” trên thiết bị di 

động. 

(Tài liệu giới thiệu, hướng dẫn sử dụng chi tiết Nền tảng tại địa chỉ: 

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

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc vui lòng liên hệ phòng Công nghệ thông 

tin – Bưu chính Viễn thông, số điện thoại 02963.606.606 - 02963.500.600. 

 

Nơi nhận:        
- Như trên; 

- P.VHTT huyện, thị, thành; 

- Đài truyền thanh, TTVHTT huyện, thị, thành 

(Tuyên truyền nội dung văn bản); 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Sở TTTT: BGĐ, các phòng, 2 trung tâm; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 
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