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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Tuyên Quang, ngày 22 tháng 9 năm 2021 

Kính gửi:  

- Các phòng chuyên môn,  
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, 
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Văn bản số 869/STTTT-CNTT&BCVT ngày 21/9/202 của              

Sở Thông tin và Truyền thông về việc tiếp tục triển khai ứng dụng “Sổ Sức khỏe 

điện tử” trên điện thoại di động và các thiết bị thông minh, Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch yêu cầu các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Triển khai việc thực hiện cài đặt ứng dụng và khai báo y tế điện tử cho 

toàn bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, đồng thời 

tuyên truyền, hướng dẫn cho người nhà về lợi ích ứng dụng “Sổ sức khỏe điện 

tử” và cách cài đặt, sử dụng trên điện thoại di động thông minh hoặc các thiết bị 

thông minh khác. 

2. Triển khai đến các cơ sở kinh doanh, nhà  hàng, khách sạn, cơ sở lưu 

trú để cài đặt ứng dụng cho nhân viên và giới thiệu khách hàng cài đặt khi sử 

dụng dịch vụ, khi ra vào cơ sở, các địa điểm thuộc quyền quản lý... 

3. Phối hợp các đơn vị, doanh nghiệp truyền thông, quảng cáo hỗ trợ 

tuyên truyền cho ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” trên các màn hình quảng cáo 

ngoài trời. 

(Có nội dung hướng dẫn cài đặt gửi kèm theo) 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các phòng, đơn vị triển khai thực 

hiện nghiêm túc./ 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT; VP(Liêm). 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 
 Âu Thị Mai 
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