
UỶ BAN NHÂN DÂN 

P. NGUYỄN THỊ MINH KHAI 

 

Số:          /UBND-VHXH  

V/v triển khai cài đặt ứng dụng “Sổ 

Sức khỏe điện tử” trên điện thoại di 

động và các thiết bị thông minh. 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               

P. Nguyễn Thị Minh Khai, ngày 27 tháng 7 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 

- Cán bộ, công chức, người lao động phường; 

- Các ông, bà Tổ trưởng tổ dân phố. 

 

Thực hiện Văn bản số 1122/STTTT-CNTT, ngày 26/7/2021 của sở Thông tin 

và truyền thông Bắc Kạn về việc triển khai ứng dụng “Sổ Sức khỏe điện tử” trên 

điện thoại di động và các thiết bị thông minh.  

Để các nền tảng công nghệ thông tin được đồng bộ, phục vụ công tác quản lý 

tiêm chủng Vắc-xin Covid-19 đạt hiệu quả cao, với mục tiêu 100% người dân được 

quản lý toàn diện lịch sử dữ liệu tiêm Vắc-xin và có thể tra cứu Hồ sơ sức khoẻ cá 

nhân. UBND phường nguyễn Thị Minh Khai đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, 

người lao động trong cơ quan và các tổ trưởng tổ dân phố thực hiện,  thông báo đến 

toàn thể nhân dân việc triển khai cài đặt ứng dụng “Sổ Sức khỏe điện tử” trên điện 

thoại di động và các thiết bị thông minh theo Hướng dẫn đính kèm công văn này 

hoặc trên Cổng thông tin điện tử phường Nguyễn Thị Minh Khai. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc liên 

hệ với Viettel Bắc Kạn - là đơn vị quản trị ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” để 

được hướng dẫn, hỗ trợ (ông Nguyễn Đức Tú – Nhân viên Viettel Bắc Kạn, số 

điện thoại 086 636 1333). 

Trên đây là công văn triển khai cài đặt ứng dụng “Sổ Sức khỏe điện tử” trên 

điện thoại di động và các thiết bị thông minh của UNND phường Nguyễn Thị 

Minh Khai đề nghị Cán bộ, công chức, người lao động, các Ông, bà tổ trưởng tổ 

dân phố phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:     
Gửi bản điện tử: 
- Như kính gửi; 
- Cổng thông tin điện tử phường; 
Gửi bản giấy: 
- Tổ trưởng 17 tổ dân phố; 
- Lưu:  VP, VHXH. 
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