
        UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

            / GDĐT- GDTrH-GDTX 
V/v tuyên truyền về tiêm chủng mở 

rộng năm 2021 và sử dụng ứng dụng 

VssID-Bảo hiểm xã hội s  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Đắk Lắk,  ngày        tháng 6 năm 2021 
 

 

Kính gửi  

      - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành ph ; 

      - Các Trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; 

      - Trung tâm GDTX tỉnh, Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, 

thị xã, thành ph ; 

      - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện Công văn s  4783/UBND-KGVX ngày 02/6/2021 của Ủy ban 

Nhân dân tỉnh (UBND) về việc triển khai ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội s ; 

Kế hoạch s  4911/KH-UBND ngày 04/6/2021 của UBND về kế hoạch thực hiện 

Dự án Tiêm chủng mở rộng tỉnh Đắk Lắk năm 2021,  ở Giáo dục và Đào tạo đề 

nghị các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung cụ thể như sau: 

1. Thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh 

viên (CBGVNV&H  V) và phụ huynh học sinh về lợi ích của việc tiêm chủng. 

Chỉ đạo các trường học thuộc phạm vi quản lý kiểm tra thông tin về tình trạng 

tiêm chủng của trẻ trước khi nhập học, nhắc nhở tiêm chủng bù nếu trẻ chưa được 

tiêm chủng đầy đủ; hỗ trợ điều tra, lập danh sách học sinh trong diện tiêm chủng 

chiến dịch, tránh bỏ sót đ i tượng; ph i hợp với ngành y tế trong quá triển khai 

công tác tiêm chủng mở rộng thường xuyên và các chiến dịch tiêm chủng. 

2. Tuyên truyền đến toàn thể CBGVNV&H  V về việc cài đặt và sử dụng 

ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội và người bệnh khi đến khám, chữa bệnh tại các 

cơ sở y tế được sử dụng hình ảnh thẻ Bảo hiểm y tế trên ứng dụngVssID thay thế 

cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy. 

  Nhận được công văn này đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện../. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; (để thực hiện) 

- UBND tỉnh; (để báo cáo) 

-  ở Y tế; (để phối hợp); 

- Các phòng, ban thuộc  ở; (để phối hợp) 

- Lưu  VT, phòng GDTrH-GDTX. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Tường Hiệp 
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