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V/v tuyên truyền đăng ký tiêm chủng 

trực tuyến và cài đặt Sổ sức khỏe 

điện tử 
 

 

 

Kính gửi:  

 - Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn; 

 - Các doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện Kế hoạch 159/KH-UBND, ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh về triển 

khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 

2021-2022. Theo đó, đến hết ngày 16/8/2021, tỉnh Lạng Sơn đã tiêm được 113.652 

liều/tổng số 158.991 liều đã nhận; Tỷ lệ đã tiêm ít nhất 1 mũi/dân số (≥ 18 tuổi) đạt 

20,56%. Hiện nay Lạng Sơn là tỉnh đứng thứ 6 trên toàn quốc về tiến độ tiêm vắc 

xin; đứng thứ 14 về tỷ lệ đã tiêm ít nhất 1 mũi/dân số (≥18 tuổi). Tuy nhiên, số 

người dân cài đặt Sổ sức khỏe điện tử mới được 7.500 người. Việc cài đặt Sổ sức 

khỏe điện tử còn rất ít sẽ ảnh hưởng chung đến công tác kiểm soát dịch bệnh. Do 

vậy, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, các doanh nghiệp 

Viễn thông trên địa bàn huyện tuyên truyền đăng ký tiêm chủng qua nền tảng quản 

lý tiêm chủng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com; cài đặt App “Sổ  sức 

khoẻ điện tử”, cụ thể như sau: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Là cơ quan đầu mối tổng hợp kết quả tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, 

ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn để báo cáo UBND huyện và Sở 

Thông tin và Truyền thông khi có yêu cầu. Phối hợp với các xã chỉ đạo tuyên 

truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh xã (đối với các xã có Đài Truyền thanh).  

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

- Tăng cường tuyên truyền thông điệp “Tiêm chủng vắc xin là quyền lợi của 

bản thân, gia đình và là trách nhiệm của cộng đồng”; tải ứng dụng “Sổ sức khỏe 

điện tử” để xem thông tin kết quả tiêm vaccine phòng COVID-19 trong các 

chương trình phát thanh địa phương. 

 - Khai thác, biên tập, phản ánh kịp thời các hoạt động tuyên truyền, vận động 

của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện đến cán bộ, đoàn viên, hội viên, công 

nhân viên chức, người lao động và tới các tầng lớp nhân dân về việc chủ động, tích 

cực đăng ký tiêm chủng qua nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 tại địa chỉ 

https://ytelangson.com; App “Sổ sức khoẻ điện tử”, trên hệ thống truyền thanh 

huyện, trang fanpage của đơn vị; chuyển tải các chương trình phát thanh địa 

phương đến Đài Truyền thanh các xã để phát lại; thực hiện tuyên truyền bằng băng 
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rôn, biểu ngữ, xe lưu động tại các trục đường chính và những nơi đông dân cư trên 

địa bàn huyện. 

3. Các cơ quan, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội huyện 

Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về đăng ký 

tiêm chủng qua nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 tại địa chỉ 

https://ytelangson.com; App “Sổ sức khoẻ điện tử”; nắm bắt kịp thời những 

thông tin sai lệch, những thắc mắc của người dân để kịp thời xử lý. 

4. Các doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn 

  Đảm bảo về mặt hạ tầng kỹ thuật đường truyền, mạng đi động; thực hiện 

tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp tại trụ sở đơn vị về đăng ký tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe 

điện tử. 

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

 Thông tin tuyên truyền đến người dân đăng ký tiêm chủng qua nền tảng quản 

lý tiêm chủng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com; App “Sổ  sức khoẻ 

điện tử” trên địa bàn trên trang thông tin điện tử, bằng các hình thức trực quan,  

lồng ghép vào các hoạt động của các đoàn thể, trên hệ thống đài truyền thanh xã, 

phát lại các chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền 

thông huyện (đối với các xã có đài truyền thanh)  

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền nội dung 

nêu trên và báo cáo kết quả về Phòng Văn hoá và Thông tin khi có yêu cầu./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 

 
 

https://ytelangson.com/
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