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Số:             /BTTTT-THH 

V/v ban hành văn bản hướng dẫn ứng dụng            

công nghệ để triển khai chiến dịch tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19 tại các địa phương 

 

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021  

Kính gửi: Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng  

    vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc. 

 

Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-

19 năm 2021-2022.  

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Tiểu ban ứng dụng công nghệ thông 

tin quản lý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và truyền thông (Tiểu ban) được 

quy định tại Quyết định số 3043/QĐ-BYT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 toàn quốc (Ban Chỉ đạo Trung ương). 

Để việc triển khai ứng dụng công nghệ hỗ trợ công tác quản lý, giám sát và 

điều hành chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 thông qua Nền tảng 

Quản lý tiêm chủng COVID-19 được hiệu quả, Tiểu ban đề xuất Ban Chỉ đạo 

Trung ương ban hành văn bản hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương các nội dung sau: 

1. Yêu cầu chung: UBND tỉnh/thành phố chỉ đạo thực hiện Chiến dịch tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 trên Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 

(gọi tắt là Nền tảng). 

2. UBND tỉnh/thành phố thành lập Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19 tại địa phương (Ban Chỉ đạo địa phương) và 

Tiểu ban ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 và truyền thông tại địa phương (Tiểu ban địa phương): 

- Thành phần của Tiểu ban địa phương có sự tham gia của đại diện chi nhánh 

Tập đoàn Viettel địa phương để hỗ trợ về các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn 

bị và sử dụng Nền tảng trong quá trình tiêm chủng. 



- Tiểu ban địa phương có trách nhiệm phối hợp và hỗ trợ triển khai chiến 

dịch tiêm chủng phòng COVID-19 tại địa phương. Đồng thời, Tiểu ban địa 

phương có trách nhiệm cử đầu mối báo cáo thông tin theo yêu cầu của Tiểu ban 

Trung ương.  

3. Xây dựng Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 

của các địa phương trong đó cần xác định rõ các nội dung liên quan đến việc sử 

dụng Nền tảng (chi tiết các công việc liên quan đến Nền tảng tại Tài liệu hướng 

dẫn kèm theo). 

Ngay sau khi Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng phòng COVID-19 

được ban hành đề nghị các địa phương gửi về Tiểu ban Trung ương theo địa chỉ 

thư điện tử: tiemchungcovid.cntt@moh.gov.vn và dnvinh@mic.gov.vn. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ ông Đỗ Ngọc 

Vĩnh, điện thoại/zalo: 0989096979, email: dnvinh@mic.gov.vn. 

Trân trọng./. 

 Nơi nhận:                                                                       
- Như trên; 

- Bộ Y tế (để phối hợp thực hiện); 

- UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (để 

phối hợp thực hiện); 

- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (để b/c); 

- Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế (để biết); 

- Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế (để biết); 

- Tiểu ban Tiêm chủng (để phối hợp thực hiện); 

- Tiểu ban An toàn tiêm chủng (để phối hợp thực hiện); 

- Tiểu ban Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin (để 

phối hợp thực hiện); 

- Văn phòng thường trực ban Chỉ đạo (để phối hợp thực 

hiện); 

- Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế (để phối hợp thực hiện); 

- Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế (để phối 

hợp thực hiện); 

- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương (để phối hợp thực hiện);                                                 
- Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel 

(để phối hợp thực hiện); 

- Lưu: VT, THH. 

                                                     

            KT. BỘ TRƯỞNG 

            THỨ TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

 

          Nguyễn Huy Dũng 

Trưởng Tiểu ban ứng dụng    

CNTT quản lý tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19 
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TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN 

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN SỬ DỤNG NỀN TẢNG QUẢN LÝ 

TIÊM CHỦNG KHI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHIẾN 

DỊCH TIÊM CHỦNG PHÒNG COVID-19 

 

I. YÊU CẦU CHUNG 

Toàn bộ các công việc tại mục II dưới đây cần xác định rõ vai trò các cơ 

quan/đơn vị chủ trì, phối hợp, đơn vị chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. 

II. CHI TIẾT CÁC CÔNG VIỆC 

1. Công tác chuẩn bị trước khi triển khai Nền tảng 

- Có phương án trang bị hạ tầng kỹ thuật phục vụ tiêm chủng, bao gồm: 

máy tính, đường truyền Internet, máy in, máy quét QR (nếu có). 

- Lập kế hoạch và triển khai đào tạo tập huấn cho các các cá nhân tham 

gia sử dụng Nền tảng trong đó bao gồm cán bộ y tế và đội ngũ tình nguyện viên. 

- Tuyên truyền cho người dân, tổ chức thực hiện đăng ký tiêm, theo dõi 

các thông tin về tiêm chủng và tra cứu chứng nhận tiêm chủng Covid-19 qua cổng 

https://tiemchungcovid19.gov.vn và ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” trên thiết bị 

di động.  

Thời gian hoàn thành các công việc nêu trên và báo cáo về Ban Chỉ đạo 

Trung ương trước ngày 30/7/2021.  

(Tài liệu giới thiệu, hướng dẫn sử dụng Nền tảng tại địa chỉ: 

https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/user-manual). 

2. Công tác chuẩn bị tiêm 

- Cung cấp thông tin liên quan đến chiến dịch tiêm chủng trên Cổng 

https://tiemchungcovid19.gov.vn. 

- Chuẩn bị dữ liệu trước đợt tiêm: 

 Thực hiện nghiệp vụ quản lý vắc xin trên Nền tảng. 

 Lập danh sách, rà soát chuẩn hoá thông tin các cơ sở tiêm chủng trên địa 

bàn. 

 Lập danh sách, rà soát chuẩn hoá danh sách đối tượng tiêm chủng trên 

địa bàn. 

 Lập danh sách, rà soát chuẩn hoá danh sách cán bộ tham gia chiến dịch 

tiêm chủng, cập nhật ê kíp tiêm trước buổi tiêm chủng. 

 Lập kế hoạch tiêm chủng. 

3. Quá trình tiêm 

https://tiemchungcovid19.gov.vn/
https://tiemchungcovid19.gov.vn/


- Cập nhật dữ liệu trong quá trình tiêm chủng (kết quả khám sàng lọc, kết 

quả tiêm và ghi nhận phản ứng bất lợi sau tiêm chủng). 

- Cập nhật đối tượng đã tiêm nhưng chưa được cập nhật. 

4. Công tác báo cáo 

 Theo dõi thông tin kết quả tổng hợp về tiến độ tiêm chủng, cấp phát vắc 

xin, phản ứng sau tiêm chủng tại đường dẫn  

https://mcc.tiemchungcovid19.gov.vn./.   
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