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Kính gửi: 

 

 

 

 

- Báo Lạng Sơn; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp. 
 

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

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

2021-2022, 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. 

 Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị 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. Báo Lạng Sơn; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh 

- Tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh 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”. Đăng banner và 

đường link trên website của đơn vị. 

- 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, theo dõi phản ứng 

sau tiêm chủng nhằm quản lý tiêm chủng, di chuyển giữa các vùng trong và 

ngoài tỉnh để cơ quan chức năng kiểm soát. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chạy dòng chữ dưới màn hình chương  

trình thời sự 02 lần/tối với nội dung: “Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 

tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”. 

2.  Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các trang thành viên 

Treo banner và đường link tại địa chỉ: https://ytelangson.com 

Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp 
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  Tổ chức triển khai “tin nhắn” tới các thuê bao di động trên địa bàn tỉnh 

01 lần/người, đồng thời chạy dòng chữ trên các chương trình phát sóng với nội 

dung: “Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ 

https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

 Chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông; UBND các xã, phường, 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 tỉnh thông 

qua các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, các hình thức trực quan…  

 Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền nội dung nêu trên và 

báo cáo kết quả về Sở khi có yêu cầu./. 

  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Sở Y tế; 

- Các phòng CM, VP; 

- Trung tâm CNTT&TT (đăng tải); 

- Lưu: VT, TTBCXB (ĐTT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

Lê Hải Yến 
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