
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ  

 

Số: 3288/ SYT-NVY 

V/v đăng ký tài khoản Cổng thông 

tin tiêm chủng COVID-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày  10  tháng  10  năm 2021 

 

Kính gửi:   

- Các Bệnh viện tuyến tỉnh công lập và tư nhân; 

- Trung tâm Y tế huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Công văn số 767/CNTT-DLYT ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Cục 

Công nghệ thông tin Bộ Y tế về việc đăng ký tài khoản Cổng thông tin tiêm chủng 

COVID-19; 

Trang web https://tiemchungcovid19.gov.vn  là Cổng thông tin do Bộ Y tế và 

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp thực hiện, cho phép người dân gửi phản ánh 

thông tin tiêm chủng. Để kịp thời xử lý các phản ánh thông tin tiêm chủng của người 

dân và hoàn thiện chứng nhận ngừa COVID-19 điện tử phục vụ việc kiểm soát dịch. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Cung cấp thông tin danh sách 01 cán bộ đầu mối chịu trách nhiệm tiếp nhận 

tài khoản quản lý Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 (theo mẫu kèm theo Công 

văn này). 

2. Sau khi tiếp nhận tài khoản, các đơn vị phân công người thường xuyên thực 

hiện xử lý phản ánh của người dân liên quan đến tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên 

tài khoản của đơn vị. 

Danh sách đầu mối tiếp nhận tài khoản xin gửi về địa chỉ 

ntloi.sytag@gmail.com trước ngày 12 tháng 10 năm 2021. 

Thông tin liên hệ: KS. Nguyễn Thành Lợi, Phòng Nghiệp vụ Y; Số điện thoại: 

0907.010200; email: ntloi.sytag@gmail.com. 

Trân trọng./. 

 

 

Nơi nhận : 
- Như trên; 

- Lưu: VT, NVY. 

(đính kèm phụ lục) 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 
 

 

Trần Quang Hiền 

https://tiemchungcovid19.gov.vn/
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Phụ lục 

THÔNG TIN CÁN BỘ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN 

CỔNG THÔNG TIN TIÊM CHỦNG COVID-19 
(Kèm theo Công văn số 3288/ SYT-NVY ngày  10/10/2021 của Sở Y tế) 

 

 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại Email 
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