UBND TỈNH AN GIANG
SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 3351 / SYT-NVY

An Giang, ngày 12 tháng 10 năm 2021

V/v về việc hợp nhất địa chỉ truy cập
và quy định sử dụng mã xác thực OTP
để đăng nhập hệ thống tiêm chủng
vắc xin phòng COVID-19
https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn

Kính gửi:
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Bệnh viện đa khoa công lập và tư nhân;
- Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố.
Căn cứ Công văn số 901/DP-TC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Cục Y tế dự
phòng Bộ Y tế về việc hợp nhất địa chỉ truy cập và quy định sử dụng mã xác thực
OTP để đăng nhập hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19;
Để công tác triển khai hệ thống đảm bảo an toàn, an ninh thông tin người tiêm
trên môi trường mạng, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Thông tin và truyền thông đã yêu cầu
đơn vị cung cấp phần mềm thực hiện thay đổi cách thức quản lý tài khoản và truy vấn
thông tin cá nhân người tiêm. Nay Sở Y tế thông báo đến các đơn vị như sau:
1. Từ 0 giờ ngày 13/10/2021 tất cả các cơ sở tiêm chủng đang nhập kết quả
tiêm chủng theo đường dẫn: http://hssk.kcb.vn sẽ ngừng sử dụng, bắt đầu chuyển
sang hệ thống mới với địa chỉ: https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn. Sở Y tế sẽ phối
hợp với Viettel An Giang tổ chức đào tạo hệ thống mới cho các cơ sở tiêm chủng.
2. Từ 0 giờ 15/10/2021 sẽ đóng đường dẫn http://hssk.kcb.vn toàn bộ các cơ sở
tiêm chủng sẽ sử dụng đường dẫn chung duy nhất để truy cập hệ thống hỗ trợ công tác
tiêm chủng COVID-19 tại địa chỉ: https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn. Sở Y tế đề
nghị các đơn vị số nội dung sau:
- Cung cấp thông tin danh sách 01 cán bộ đầu mối chịu trách nhiệm tiếp nhận
tài khoản quản lý hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ
https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn để được phân quyền quản lý tài khoản xác thực
OTP (theo mẫu kèm theo Công văn này).
- Đầu mối Sở Y tế sẽ hỗ trợ tạo tài khoản tự động cùng tên đăng nhập của các
cơ sở tiêm chủng đang sử dụng tại hệ thống cũ http://hssk.kcb.vn sang hệ thống mới
https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn. Sau khi tiếp nhận tài khoản, yêu cầu đơn vị
thực hiện đổi mật khẩu để đảm bảo an toàn thông tin. Tiếp tục cập nhật kết quả đã
tiêm chủng vắc xin COVID-19 lên hệ thống.
- Đối với các Trung tâm Y tế huyện, thành phố, Sở Y tế đề nghị có văn bản chỉ

2

đạo các Trạm Y tế xã phường cung cấp thông tin như trên và chịu trách nhiệm quản lý
tiến độ nhập liệu, cập nhật lịch sử mũi tiêm và quản lý thông tin đối tượng tiêm chủng
của các Trạm Y tế.
3. Thay đổi cách thức quản lý, truy vấn thông tin và khai thác dữ liệu đối với
tài khoản cơ sở tiêm trên hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 như sau:
- Mã OTP(*) được áp dụng chính thức trên Hệ thống từ 0h ngày 12/10/2021
- Để đảm bảm thông tin được an toàn, bảo mật, tránh bị lợi dụng tài khoản, tất
cả tài khoản khi đăng nhập hệ thống (quản trị hệ thống, nhân viên cơ sở y tế, cán bộ
cơ sở tiêm, các nhóm đối tượng khác) đều phải thực hiện thao tác nhập mã OTP để
xác thực thông tin tài khoản và ghi lịch sử người đăng nhập;
- Các cơ sở tiêm chủng phải thực hiện gửi thông tin danh sách người được gán
quyền quản lý tài khoản gồm thông tin cá nhân (Họ tên, giới tính, đơn vị, chức vụ,
email và số điện thoại) để gán quyền thực hiện nhập liệu, cập nhật lịch sử mũi tiêm và
quản lý thông tin đối tượng tiêm chủng;
- Cán bộ thực hiện tiêm phải nhập mã OTP khi cập nhật các thông tin nhạy
cảm của đối tượng tiêm như họ tên, ngày sinh, số CMT/CCCD/Hộ chiếu, địa chỉ nơi ở
hiện tại nếu đối tượng tiêm không do đơn vị tạo và quản lý;
- Việc tìm kiếm thông tin đối tượng sẽ được yêu cầu tìm kiếm dựa trên bộ dữ
liệu Họ và tên kèm số điện thoại hoặc Họ và tên kèm CMT/CCCD/Hộ chiếu thay vì
tìm theo một trường thông tin số điện thoại hoặc CMT/CCCD/Hộ chiếu như trước
đây.
Quá trình triển khai thực hiện nếu gặp khó khăn sẽ được giải quyết theo phân
cấp quản lý. Tuyến huyện giải quyết các vấn đề của Trạm, Sở Y tế giải quyết các vấn
đề khó khăn của tuyến huyện, bệnh viện tuyến tỉnh công lập và tư nhân.
Danh sách đầu mối tiếp nhận tài khoản xin
ntloi.sytag@gmail.com trước ngày 15 tháng 10 năm 2021.

gửi

về

địa

chỉ

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 :

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Lưu: VT, NVY.
(đính kèm phụ lục)

Trần Quang Hiền
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Phụ lục
THÔNG TIN CÁN BỘ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN
HỆ THỐNG TIÊM CHỦNG VẮC-XIN PHÒNG COVID-19
(Kèm theo Công văn số3351/ SYT-NVY ngày12 /10/2021 của Sở Y tế)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Số điện thoại

Email

