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V/v đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thực
hiện cung cấp, cập nhật thông tin tiêm chủng vắc
xin phòng COVID-19

Kính gửi : UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền
thông tại Công văn số 782/TTCS-TT ngày 05/11/2021 về cung cấp, cập nhật thông tin
tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ
Đức Đam về quán triệt một số nội dung tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19;
Nhằm mục đích thông tin, tuyên truyền để người dân thực hiện cung cấp, cập
nhật thông tin tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, Sở Thông tin và Truyền thông đề
nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, UBND các xã,
phường, thị trấn tổ chức đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động gương mẫu thực hiện; tăng thời lượng và tần suất tuyên truyền trên các
phương tiện thông tin đại chúng như sóng truyền thanh - truyền hình cấp huyện, sóng
truyền thanh cấp xã và trên các phương tiện thông tin cơ sở khác như thông tin lưu
động, cụm loa, tờ rơi, tờ gấp, tuyên truyền tại các cuộc họp thôn, tổ dân phố…, với các
nội dung như sau:
1. Cài đặt ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm chủng.
2. Cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vắc xin phòng COVID19; khi đến cơ sở tiêm chủng phải mang Căn cước công dân hoặc thông báo mã định
danh cá nhân có mã QR do Công an cấp/giấy xác nhận tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19 trước đó (nếu có).
3. Chủ động kiểm tra lại kết quả dữ liệu tiêm của mình và người thân trên Sổ
sức khoẻ điện tử và Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19
(https://tiemchungcovid19.gov.vn). Trong trường hợp không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ
liệu tiêm chưa đúng so với thực tế thì cần phản ánh thông tin lên Cổng thông tin tiêm
chủng để được ưu tiên xử lý hoặc liên hệ với cơ sở tiêm chủng gần nhất để được cập
nhật thông tin.
4. Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, sử dụng Sổ sức khoẻ điện tử và truy
cập Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, vui lòng liên hệ tổng đài 19009095 để được
hỗ trợ

Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp kèm theo file âm thanh
tuyên truyền các nội dung nêu trên (do Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện), để
các địa phương linh hoạt sử dụng trong công tác tuyên truyền.
Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời quan tâm, phối hợp chỉ đạo
đẩy mạnh triển khai thực hiện nhằm góp phần thành công trong công tác phòng, chống
dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh./.
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