
UBND TỈNH AN GIANG  

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 2530/SYT-NVY 

 

      An Giang, ngày 21 tháng 8 năm 2021 

V/v hồi cứu nhập liệu đối tượng đã tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 
  

 

              Kính gửi:  

   - Sở Thông tin và truyền thông tình; 

     - Viettel An Giang; 

     - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

     - Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố; 

     - Các điểm tiêm chủng trên địa bàn tỉnh. 

     

Thực hiện Công văn số 870/UBND-KGVX ngày 16/8/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc cài đặt, sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” 

và nhập liệu đầy đủ thông tin tiêm ngừa COVID-19 trên hệ thống “Hồ sơ sức 

khoẻ” phân hệ tiêm chủng COVID-19. 

Qua đánh giá của Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 toàn quốc, tính đến ngày 20/8/2021 An Giang là một trong “10 tỉnh 

có tiến độ tiêm chậm nhất”, việc đánh giá kết quả tiến độ này có thể dựa vào cơ 

sở dữ liệu được nhập hằng ngày tại các điểm tiêm chủng trên địa bàn tỉnh. 

Để khắc phục khẩn cấp việc tồn tại trên, Sở Y tế An Giang yêu cầu Lãnh 

đạo các đơn vị khẩn trương, nhanh chóng thực hiện các nội dung sau: 

1. Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Trạm y tế 

tập hợp tất cả danh sách đã tiêm mũi 1 (cả file giấy và file mềm) nhưng chưa 

nhập liệu vào phần mềm kể từ đầu chiến dịch đến thời điểm hiện tại, tập trung 

về Trung tâm Y tế để bàn giao với đơn vị Viettel, số lượng danh sách tồn đọng 

sẽ chia đều cho 2 bên. Việc giao nhận được tiến hành tại Trung tâm có biên bản 

làm việc và kết thúc việc giao nhận chậm nhất đến 17 giờ ngày 21/8/2021.  

Với số lượng danh sách còn lại là 50%, đề nghị Trung tâm chỉ đạo các 

điểm tiêm (Trạm Y tế) nhập liệu vào phần mềm và nhập hết các danh sách đã 

tiêm mũi 2 tại Trạm mà chưa có dữ liệu trên phần mềm, việc nhập liệu dứt điểm 

các danh sách tồn đọng chậm nhất đến hết 17 giờ ngày 24/8/2021. 

2. Đối với các điểm tiêm chủng thuộc các bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố:  

- Hoàn thành nhập liệu vào phần mềm tất cả đối tượng đã tiêm mũi 1 và 

tiêm đủ liều kể từ đầu chiến dịch đến nay. Việc nhập liệu dứt điểm các danh 

sách tồn đọng chậm nhất đến hết 17 giờ ngày 24/8/2021. 
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- Tùy thuộc vào số lượng tồn động của đơn vị, có thể chủ động phối hợp 

Viettel hoặc Sở Thông tin và truyền thông tỉnh hỗ trợ hướng dẫn việc nhập liệu. 

3. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật theo dõi, giám sát, đôn đốc việc hồi 

cứu nhập liệu danh sách đã tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Chủ động 

phối hợp Chi nhánh Viettel An Giang, Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành 

việc hồi cứu nhập liệu theo đúng tiến độ thời gian. 

4. Thông tin một số cán bộ đầu mối phối hợp thực hiện: 

- Ông Cao Tuấn Anh, Phó Giám đốc Giải pháp Công nghệ thông tin 

Viettel An Giang, số điện thoại: 0965.359359. 

- Ông Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng Công nghệ thông tin –Bưu chính 

viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, số điện thoại: 0939.398789. 

- Bà Quách Thị Thùy Linh, Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y- Sở Y tế, số 

điện thoại: 0919.707096. 

- Bà Hà Thị Hồng Vân, phụ trách báo cáo tiêm chủng thuộc Trung tâm 

Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, số điện thoại: 0962.443392. 

Nhằm tránh để ảnh hưởng đến việc phân bổ vắc xin của Trung Ương cho 

tỉnh An Giang. Sở Y tế rất mong các đơn vị khẩn trương phối hợp, cùng nhau 

hoàn thành sớm việc tồn đọng này./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Trần Quang Hiền 
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