
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /SYT-NVY 

V/v hướng dẫn Quy trình xử lý phản ánh 

thông tin tiêm chủng phòng COVID-19 

An Giang, ngày       tháng 11 năm 2021 

Kính gửi: 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Bệnh viện đa khoa công lập và tư nhân; 

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

- Bệnh xá Công an tỉnh; 

- Bệnh xá Quân y tỉnh; 

Thực hiện Công văn số 9458/BYT-CNTT ngày 08/11/2021 về việc hướng 

dẫn Quy trình xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng phòng COVID-19; 

Để tăng miễn dịch cộng đồng, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19, hiện toàn tỉnh đang đẩy mạnh tốc độ bao phủ vắc xin mũi 

1 và mũi 2 cho người dân. Tính đến ngày 07/11/2021, đã có gần 1,3 triệu người 

trên 18 tuổi được tiêm vắc xin. Tuy nhiên, nhiều người đã được tiêm nhưng còn 

thiếu, không có hoặc sai thông tin về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên 

các ứng dụng điện tử phòng chống dịch, ảnh hưởng đến việc xác định thông tin 

về tiêm chủng cho người dân. Sở Y tế đề nghị các cơ sở tiêm chủng (nhà nước 

và tư nhân) trong địa bàn tỉnh An giang thực hiện các nội dung sau: 

1. Truy cập Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 thực hiện rà soát lại 

toàn bộ hồ sơ đã tiêm đang quản lý;  

2. Triển khai thực hiện xử lý phản ánh theo từng trường hợp cụ thể nhận 

được thông tin từ người dân cung cấp. (Theo phụ lục đính kèm); 

Quá trình triển khai thực hiện nếu gặp khó khăn vui lòng liên hệ phòng 

Nghiệp vụ Y- Sở Y tế: 

- Chuyên viên Quách Thị Thùy Linh, số điện thoại: 0919.707.096 

- Kỹ sư CNTT Nguyễn Thành Lợi, số điện thoại: 0907.010.200 

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Sở TT&TT (xem để biết) 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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PHỤ LỤC 

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ PHẢN ÁNH CỦA NGƯỜI DÂN 

TRÊN NỀN TẢNG QUẢN LÝ TIÊM CHỦNG COVID-19 

(kèm theo Công văn số         /SYT-NVY ngày         /11/2021 Sở Y tế) 

Trên cơ sở thông tin phản ánh của người dân về các vấn đề liên quan đến 

việc cấp chứng nhận tiêm chủng COVID-19 trên Cổng thông tin tiêm chủng 

COVID-19 (https://tiemchungcovid19.gov.vn) hoặc Sổ Sức khỏe điện tử, các 

cơ sở tiêm chủng sẽ truy cập Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 thực hiện 

việc rà soát, phản hồi và cập nhật bổ sung thông tin chứng nhận tiêm cho người 

dân. Cụ thể như sau: 

1. Các cơ sở tiêm chủng phải thực hiện việc rà soát và cập nhật kết quả xử 

lý phản ánh thông tin tiêm chủng COVID-19 của người dân trong vòng 48 giờ 

kể từ khi hệ thống ghi nhận thông tin phản ánh của người dân. 

2. Trường hợp thông tin phản ánh của người dân trên Cổng thông tin tiêm 

chủng COVID-19 (sau đây gọi là Cổng thông tin) không có thông tin chính xác 

về điểm tiêm chủng, hệ thống sẽ lưu dữ liệu phản ánh trên Cổng thông tin, định 

kỳ hàng ngày các cơ quan quản lý y tế sẽ chủ động phân công cán bộ tiếp nhận 

và trực tiếp xử lý phản ánh tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.gov.vn/login 

theo tài khoản được cấp để duyệt thông tin phản ánh (chi tiết hướng dẫn xử lý 

phản ánh được mô tả tại mục 4 của Phụ lục này), cụ thể các trường hợp như sau: 

2.1. Trường hợp thông tin phản ánh của người dân không có thông tin 

điểm tiêm nhưng có thông tin tỉnh, thành phố (nơi tiêm) thì Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh sẽ trực tiếp xử lý phản ánh trên Cổng thông tin. 

2.2. Trường hợp thông tin phản ánh của người dân không có thông tin 

điểm tiêm nhưng có thông tin tỉnh, huyện (nơi tiêm) thì Trung tâm Y tế huyện 

xử lý phản ánh trên Cổng thông tin theo địa bàn. 

2.3. Trường hợp thông tin phản ánh của người dân không có thông tin 

điểm tiêm nhưng có thông tin tỉnh, huyện, xã (nơi tiêm) thì Trạm Y tế xã trực 

tiếp xử lý phản ánh trên Cổng thông tin theo địa bàn. 

https://tiemchungcovid19.gov.vn/
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3. Trường hợp thông tin phản ánh của người dân trên Cổng thông tin có 

đầy đủ thông tin chi tiết về điểm tiêm chủng và thông tin các mũi tiêm, dữ liệu 

sẽ được đẩy thẳng về Hệ thống hỗ trợ công tác tiêm chủng tại địa chỉ 

https://tiemchungcovid 19.moh.gov.vn. Các cơ sở tiêm chủng sẽ thực hiện việc 

tiếp nhận và xử lý phản ánh thông tin chứng nhận tiêm chủng của người dân tại 

địa chỉ https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn theo tài khoản đã được cấp để 

duyệt thông tin phản ánh (chi tiết hướng dẫn xử lý phản ánh được mô tả tại mục 

4 của Phụ lục này). 

4. Quy trình tiếp nhận và xử lý phản ánh: 

Bước 1: Cơ quan y tế/cơ sở tiêm chủng sau đây gọi tắt là cơ sở y tế đăng 

nhập Hệ thống theo đường dẫn được quy định tại mục 2 và mục 3 của Phụ lục 

này và theo tài khoản được cấp để duyệt thông tin phản ánh. 

Yêu cầu: 

- Tài khoản quản lý theo từng cá nhân và có xác thực OTP sau khi đăng 

nhập để đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu. 

- Người dùng sau khi đăng nhập cần phải đổi mật khẩu 

Bước 2: Cơ sở y tế tiến hành xác minh thông tin người tiêm, đối chiếu với 

thông tin trên file đính kèm. Kết quả trả về sẽ thuộc ba nhóm kết quả bao gồm 

nhóm đối tượng được xét duyệt, nhóm đối tượng sẽ được xử lý sau và nhóm đối 

tượng bị từ chối. 

Bước 2.1: Nhóm đối tượng gửi phản ánh được xem xét và phê duyệt 

gồm: 

- Người có thông tin họ tên dễ gây nhầm lẫn giới tính, bị sai thông tin giới 

tính, Trường hợp chưa có thông tin yêu cầu cập nhật và có in đầy đủ giấy chứng 

nhận của cơ sở y tế kèm theo các giấy tờ tùy thân có liên quan; 

- Người tiêm từ tháng 8 năm 2021 trở về trước không được cấp chứng 

nhận tiêm nhưng có thông tin phiếu khám sàng lọc và chỉ định tiêm có dấu và 

chữ ký bác sĩ, kèm thông tin liên quan đến cơ sở y tế; 

- Giấy chứng nhận có thông tin của tên nhà sản xuất thuộc 1 trong các 

nhóm vắc xin được cấp phép lưu hành tại Việt Nam; 
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- Giấy chứng nhận có thông tin mũi tiêm nhưng bị cắt góc, thiếu thông tin 

ngày tiêm nhưng có thông tin đầy đủ về ngày tiêm mũi 1; 

- Hệ thống đã có thông tin mũi 1, giấy chứng nhận ghi nhận riêng kết quả 

tiêm mũi 2 của cùng một đối tượng; 

- Mũi tiêm 1 và 2 không cùng loại vắc xin nhưng phù hợp theo phác đồ 

kết hợp vắc xin khác loại của Bộ Y tế; 

- Thông tin kết quả tiêm mũi 1 và mũi 2 nằm trên hai kết quả chứng nhận 

tiêm khác nhau nhưng cùng thông tin đối tượng; 

- Mũi 1 không có dấu treo và chữ ký nhưng có thông tin về ngày tiêm và 

tên vắc xin; 

- Người chụp ảnh cắt hai bên của chứng nhận để gửi khi kết quả nằm 

trong 02 phiếu khác nhau; 

- Chứng nhận tiêm ghi nhận nhầm thứ tự ngày tháng; 

- Chứng nhận tiêm gạch xóa thông tin tiêm chủng của đối tượng không rõ 

ràng; 

- Chứng nhận in nhầm năm; 

- Người tiêm cập nhật thông tin đúng nhưng chứng nhận chụp bị mất 

thông tin có kèm theo CMND/CCCD; 

- Người nước ngoài tiêm tại Việt nam có gửi chứng nhận tiêm; 

- Trường hợp phản ánh thiếu mũi tiêm, nếu có thông tin chứng nhận đầy 

đủ sẽ bổ sung; 

- Ngày tiêm mũi 2 trước ngày tiêm mũi 1 trên chứng nhận tiêm chủng; 

- Tệp đính kèm thiếu thông tin ngày sinh, hoặc thông tin số điện thoại thì 

duyệt theo phản ánh của người dân; 

- Trường hợp đối tượng sai giới tính nếu thông tin mũi tiêm chính xác thì 

vẫn duyệt; 

- Trường hợp chứng nhận tiêm chủng do cơ quan người tiêm làm cấp; 

- Trường hợp thông tin mũi tiêm gạch xóa, ghi đè. 

Bước 2.2: Nhóm đối tượng gửi phản ánh được xử lý sau gồm: 

- Tệp gửi đính kèm là ảnh chụp từ ứng dụng; 
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- Giấy xác nhận tiêm từ nước ngoài (sẽ đi theo luồng xử lý đối tượng tiêm 

tại nước ngoài); 

- Tệp đính kèm là ảnh khai báo y tế; 

- Đã xử lý nhưng lại có yêu cầu của người tiêm lần thứ 2 (trùng lặp yêu 

cầu/phản ánh); 

- Tên vắc xin không có trong hướng dẫn các loại vắc xin được công nhận 

và cấp phép tại Việt Nam; 

- Thông tin không đủ khoảng cách tiêm hai mũi theo phác đồ được quy 

định. 

Bước 2.3: Nhóm đối tượng gửi phản ánh không được xét duyệt phản 

ánh/bị từ chối xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng gồm: 

- Ảnh chụp phiếu khám sàng lọc nhưng không có thông tin ngày tiêm, 

mũi tiêm và loại vắc xin; 

- Thông tin phản ánh với chứng nhận tiêm ngược nhau về thông tin Họ và 

tên; 

- Chỉ gửi kèm ảnh cá nhận thay vì chứng nhận tiêm chủng; 

- Sai thông mũi tiêm khai báo trên Cổng và thông tin trên chứng nhận 

tiêm; 

- Thông tin ngày sinh trên chứng nhận với ngày sinh trên hệ thống không 

khớp nhau; 

- Giấy xác nhận chụp không có thông tin họ tên, giới tính, thời gian tiêm, 

vắc xin; 

- Ảnh chụp giấy xác nhận nhưng lại che bớt thông tin cá nhân; 

- Ảnh chụp bị nhòe không đọc rõ chữ; 

- Thông tin ngày tiêm trên Cổng khác với thông tin trên giấy chứng nhận 

tiêm; 

- Toàn bộ thông tin trên chứng nhận và thông tin khai báo không trùng 

khớp; 

- Họ tên trên cổng nhập không đầy đủ, viết không dấu; 

- Khai báo vắc xin tiêm với thông tin chứng nhận không cùng loại; 
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- Thông tin cá nhân được chỉnh sửa trên phiếu; 

Lưu ý: Trong trường hợp còn sai sót, yêu cầu bổ sung hoặc từ chối duyệt 

phản ánh. Người dân có thể tra cứu thông tin kết quả trên Cổng thông tin và 

nhận thông báo đề nghị người dân quay lại cơ sở tiêm để phản ánh và được cập 

nhật lại thông tin chính xác. 
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