
UBND TỈNH AN GIANG  

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:            /SYT-NVY 

 

      An Giang, ngày 22 tháng 9 năm 2021 

V/v hỗ trợ nhập liệu đối tượng đã tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 
  

 

              Kính gửi:  

     - 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. 

     

Căn cứ Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 tỉnh An Giang năm 2021-2022; 

 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. 

Để thúc đẩy việc nhập liệu tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh An Giang, Sở Y tế đề nghị Lãnh đạo các đơn vị phối hợp thực hiện các 

nội dung sau: 

1. Đề nghị Viettel An Giang tiếp tục hỗ trợ ngành Y tế nhập liệu thông tin 

đối tượng đã tiêm vắc xin ngừa COVID-19 trong các đợt triển khai chiến dịch 

tiêm trên  địa bàn tỉnh An Giang; 

2. Yêu cầu Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các 

Trạm y tế, các điểm tiêm ngừa chủ động phối hợp với nhân viên Viettel An 

Giang tiến hành nhập liệu hằng ngày và hoàn thành dứt điểm việc nhập liệu vào 

nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 hiện đang sử dụng, chậm nhất 03 ngày 

sau khi hoàn thành các đợt tiêm. 

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

liệu, báo cáo hoạt động công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.  

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

số điện thoại: 0919.707096. 



2 

 

- Ông Nguyễn Thành Lợi, Kỹ sư Công nghệ thông tin- phòng Nghiệp vụ 

Y- Sở Y tế, số điện thoại: 0907.010200 

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

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

Để tránh ảnh hưởng đến việc phân bổ vắc xin của Trung Ương cho tỉnh An 

Giang. Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương phối hợp triển khai. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế 

- Lưu: VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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