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Cẩm Mỹ, ngày 17 thảng 8 năm 2021

THÔNG BÁO
v ề việc đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19
miễn phí trên địa bàn huyện Câm Mỹ

Thực hiện Kế hoạch số 9184/KH-ƯBND ngày 03/8/2021 của ƯBND tỉnh
Đồng Nai, về việc triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn
2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đế tạo được
miễn dịch cộng đồng, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do COV1D-19, giảm áp lực kinh
tế, tái thiết cuộc sống bình thường, an toàn và khỏe mạnh; UBND huyện Câm Mỹ
thông báo đăng ký tiêm vắc xin ngừa COVID-19 miễn phí trên địa bàn huyện Câm
Mỹ, như sau:
1. Đối tưọng: Tất cả người dân từ 18 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn
huyện Cấm Mỹ chưa được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 mũi 1 và mũi 2.
2. Thò’i gian đăng ký: Bắt đầu từ ngày 17/8/2021.
3. Hình thức, cách thức đăng ký:
3.1. Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến (có thế đăng ký thay cho người

khác)
3.2. Cách thửc đăng ký:

Cách 1: Đăng ký trực tiếp trên ứng dụng (Hệ điều hành IOS/Android): số
sức khỏe điện tử

Quét mã CODE sau để cài đặt ứng dụng số sức khỏe điện tử :

QR Android

QR IOS

Cách 2: đăng ký tại địa chỉ Website: tiemchungcovidl9.gov.vn.
Đính kèm Hưỏng dẫn cu thế:

- Hướng dẫn Tải và sử dụng ứng dụng tiêm chủng Covỉd-19: số sức khỏe
điện tử.

- Hướng dân đăng ký tiêm chủng cho cả nhân và tô chức tại địa chỉ Website:
tiemchungcovid 19.gov.vn.
4. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa, Thông tin

và Thể thao huyện, UBND các xã, thị trấn cập nhật, thực hiện công tác tuyên truyền
(trên Trang Thông tin điện tử huyện, hệ thống đài truyền thanh câp huyện, xã, thị
trấn) về viẹc đăng ký tiêm vắc xin ngừa COVID-19 miễn phí trên địa bàn huyện
Cẩm Mỹ. Đồng thời, thông báo, hướng dẫn người dân, tồ chức đăng ký trực tuyến
tại địa chỉ: tiemchungcovidl9.gov.vn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang
diễn biến phức tạp.
5.
Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối họp ƯBND các xã, thị trân cùng
các đơn vị có liên quan tổng hợp, có kế hoạch triên khai thực hiện cụ thê việc tiêm
vắc xin ngừa COVID-19 trên địa bàn huyện theo đúng chỉ đạo của ƯBND tỉnh tại
Kế hoạch số 9184/KH-UBND ngày 03/8/2021 đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả,
đúng người, đúng đối tượng. Định kỷ báo cáo kết quả thực hiện về ƯBND huyện
(thông qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) trước 14 giờ 00 phút hàng ngày./.
Nơi nhận:
UBND tỉnh ĐN;
- Sờ Y tế tinh ĐN;
- TT. HU; TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT. UBH;
- Thành viên BCĐ PCDB Covid-19 huyện;
- Thành viên BCĐ tiêm chủng Covid-19 huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Chủ tịch ƯBND các xã, thị trấn;
- Các doanh nghiệp, cơ sờ SXKD;
- Các trường học;
- Chánh, Pho VP. UBI
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