
            UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  934/STTTT-CNTT-BCVT An Giang, ngày 21 tháng 8 năm 2021 

V/v triển khai cài đặt, đăng ký tiêm vắc xin 

ngừa COVID-19 và bổ sung dữ liệu hoàn 

thành hồ sơ tiêm chủng cá nhân  

  

 

              Kính gửi:  

   - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

     - Các Ban đảng thuộc Tỉnh ủy; 

     - Văn phòng Tỉnh ủy 

     - Văn phòng HĐND tỉnh 

     - Văn phòng UBND tỉnh; 

     - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

     - Các Hội, Tổ chức xã hội nghề nghiệp tỉnh; 

     - Ban Quản lý Khu kinh tế; 

     - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

 

Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về việc thành lập “Tổ Công nghệ - Truyền thông phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang”; 

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. 

 Hiện nay, việc nhập liệu tiêm chủng lên hệ thống tiêm chủng quốc gia 

chưa đầy đủ, kịp thời nên An Giang được Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc đánh giá là một trong “10 tỉnh có tiến độ 

tiêm chậm nhất”. Do đó, việc đăng ký tiêm chủng theo mẫu hướng dẫn sẽ góp 

phần đẩy mạnh tiến độ nhập liệu của tỉnh. 

 Nhằm tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai Nền tảng tiêm chủng COVID-

19 trên địa bàn tỉnh và thông tin dữ liệu được cập nhật đầy đủ chính xác lên hệ 

thống tiêm chủng quốc gia, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị 

phối hợp thực hiện các nội dung sau: 

1. Thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” trên thiết bị 

di động hoặc đăng ký trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử 

https://tiemchungcovid19.gov.vn để đăng ký tiêm vắc xin và theo dõi sức khỏe 

sau tiêm.  

2. Đăng ký tiêm vắc xin lần đầu tiên (tiêm mũi 1): 

- Các đơn vị, tổ chức cấp tỉnh lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động của đơn vị đăng ký tiêm vắc xin lần đầu (mũi 1) theo Mẫu 1 

kèm theo (bằng file mềm)  gửi đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, để tổng 

hợp và đồng thời gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để hỗ trợ nhập liệu. 

HỎA TỐC 

https://tiemchungcovid19.gov.vn/
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- Đề nghị UBND các huyện, thị, thành phố chỉ đạo giao UBND các xã, 

phường, thị trấn chủ trì thực hiện tiếp nhận hỗ trợ đăng ký tiêm cho người dân, 

doanh nghiệp chưa đăng ký tiêm mũi 1 thì đăng ký theo Mẫu 1 và tổng hợp gửi 

đến Trung tâm Y tế cấp huyện và đồng thời gửi về Phòng Văn hóa thông tin để 

hỗ trợ, báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông. 

3. Đối với tổ chức, cá nhân đã được tiêm vắc xin mũi 1 mà thông tin đăng 

ký chưa đầy đủ, đề nghị thiết lập bổ sung thông tin theo Mẫu 2 và gửi danh sách 

(file mềm) đến cơ sở y tế đã tiêm để nhập dữ liệu lên hệ thống tiêm chủng quốc 

gia.  

4. Đăng ký tiêm vắc xin mũi thứ 2:  

Các đơn vị, tổ chức cấp tỉnh lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động của đơn vị đăng ký tiêm vắc xin mũi 2 theo Mẫu 2 kèm theo 

(bằng file mềm) gửi về cho cơ sở y tế đã tiêm mũi 1 ban đầu để thực hiện nhập 

liệu lên hệ thống và đồng thời gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để hỗ trợ 

nhập liệu. 

5. Bổ sung dữ liệu hoàn thiện hồ sơ tiêm chủng cá nhân (đã tiêm đủ 2 

mũi) 

Các tổ chức, cá nhân đã tiêm đủ 2 mũi thì bổ sung thông tin cá nhân theo 

Mẫu 2 kèm theo (bằng file mềm) và gửi về cho cơ sở y tế đã tiêm ban đầu để 

nhập liệu lên hệ thống hoàn chỉnh hồ sơ tiêm chủng cá nhân và đồng thời gửi 

danh sách về Phòng VHTT huyện, thị, thành phố (đối với các đơn vị thuộc 

huyện), để báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông; đối với các đơn vị cấp tỉnh 

gửi về Sở Thông tin và Truyền thông. 

6. Đề nghị Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh triển khai đến 

các Doanh nghiệp, Cụm công nghiệp, Khu Công nghiệp thực hiện các nội dung 

trên. 

7. Hàng ngày, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ có báo cáo tiến độ nhập 

liệu của các địa phương biết, để theo dõi và hỗ trợ theo dõi tiến độ nhập liệu. 

*Lưu ý: nhập liệu Mẫu 1 và Mẫu 2 đối với các cột như sau: 

- Cột ngày tháng năm sinh: theo dạng nămthángngày (yyyyMMdd) 

nhập liền nhau không khoảng cách. 

Ví dụ:  cá nhân sinh ngày 10 tháng 3 năm 1987  thì nhập 19870310 

- Cột số điện thoại: nhập liền số không khoảng cách, không dấu phẩy 

Ví dụ: 0943755166  

- Cột CMT/CCCD/Hộ chiếu: nhập liền số không khoảng cách, không 

dấu chấm phẩy 

Ví dụ: 351139877  

- Cột ngày tiêm: theo dạng yyyyMMdd HH:mm  

Ví dụ: tiêm lúc 10:10 ngày 20/6/2021 thì nhập 20210620 10:10 
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Trong quá trình thực hiện, liên hệ Phòng Công nghệ thông tin – Bưu 

chính, Viễn thông qua số điện thoại 0296.3500.666 hoặc 0296.3606.606 để hỗ 

trợ khi cần thiết./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế; 

- Sở TTTT: BGĐ; các phòng, 2 TT; 

- Cổng TTĐT (để công khai); 

- Lưu: VT, CNTT-BCVT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

   

                  

               

Nguyễn Thanh Hải 
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