
UBND TỈNH PHÚ THỌ  

SỞ Y TẾ 
 

Số:              /SYT-NVY&QLHN 

V/v rà soát, xác minh số liệu tiêm chủng 

để hoàn thiện “Hộ chiếu vắc xin” và 

tiếp nhận, xử lý phản ánh thông tin tiêm 

chủng vắc xin phòng COVID-19. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Phú Thọ, ngày        tháng 4 năm 2022 

Kính gửi:   

- Công an tỉnh Phú Thọ; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Báo Phú Thọ; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- UBND các huyện, thị, thành; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành; 

- Các Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện Văn bản số 1975/BYT-CNTT, ngày 19/4/2022 của Bộ Y tế về việc 

“làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc 

xin”; Văn bản số 1908/BYT-CNTT, ngày 15/4/2022 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn 

triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”; Văn bản số 1815/BYT-CNTT, ngày 

08/4/2022 của Bộ Y tế về việc chuẩn bị triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 

trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, Sở Y tế trân trọng đề nghị: 

1. Công an tỉnh Phú Thọ 

Chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã phối hợp với Trạm Y tế các xã, phường, thị 

trấn trong công tác thực hiện xác minh thông tin, bổ sung các thông tin còn thiếu và 

chỉnh sửa thông tin chưa chính xác cho các đối tượng tiêm chủng để hoàn thiện, kết 

nối dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh 

Đẩy mạnh truyền thông hướng dẫn người dân trên địa bàn thực hiện việc cài đặt 

các ứng dụng PC-COVID, Hồ sơ sức khỏe, VNEID để cập thông tin và rà soát các 

thông tin tiêm chủng của cá nhân và người thân trong gia đình. Trong trường hợp phát 

hiện còn thiếu/sai lệch thông tin cá nhân, người dân chủ động thực hiện phản ánh trên 

Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 (tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.gov.vn/) 

hoặc liên hệ trực tiếp với cơ sở đã tiêm chủng để được bổ sung, chỉnh sửa. 

3. UBND các huyện, thị, thành 

- Chỉ đạo UBND cấp xã là đầu mối, chịu trách nhiệm trong việc xác minh thông 

tin đối tượng tiêm chủng trên địa bàn phụ trách; trong đó, tập trung chỉ đạo Trạm Y tế 

cấp xã chủ động phối hợp với Công an cấp xã để bổ sung các thông tin còn thiếu theo 

danh sách đối tượng còn thiếu/sai lệch thông tin cá nhân trên Nền tảng tiêm chủng vắc 

xin phòng COVID-19. 

- Tăng cường truyền thông trên hệ thống Phát thanh & Truyền hình cấp huyện, 

truyền thanh cấp xã về lợi ích của tiêm chủng; khuyến cáo người dân truy cập ứng 
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dụng PC-covid để kiểm tra thông tin cá nhân. Kịp thời phát hiện các thông tin cá nhân 

có còn thiếu/sai lệch để phản ánh trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 tại địa 

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

- Đối với các đối tượng mới tiêm chủng trong thời gian tiếp theo (đặc biệt là trẻ 

em từ 5 đến dưới 12 tuổi), chỉ đạo Công an xã, phối hợp với Trạm Y tế thực hiện xác 

minh thông tin cá nhân trước khi thực hiện tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại 

Văn bản số 8939/BYT-DP, ngày 21/10/2021 về việc hướng dẫn quy trình xác minh 

thông tin và tiêm chủng vắc xin COVID-19. 

4. Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành 

4.1. Chỉ đạo các Trạm Y tế tuyến xã: 

- Thực hiện xuất danh sách các trường hợp còn thiếu/sai lệch các thông tin trên 

Cơ sở dữ liệu dân cư Quốc gia; chủ động báo cáo UBND các xã, phường, thị trấn chủ 

trì, chỉ đạo các đơn vị, tổ chức liên quan phối hợp với Công an cấp xã thực hiện bổ 

sung, rà soát, điều chỉnh thông tin cá nhân của người dân. Cập nhật thông tin lên Nền 

tảng tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.  

Lưu ý: chỉ thực hiện xác minh thông tin đối với công dân Việt Nam; không xác 

minh thông tin người nước ngoài. 

- Thường xuyên kiểm tra nội dung phản ánh thông tin của người dân trên Nền 

tảng tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Cập nhật, điều chỉnh, xử lý kịp thời các 

phản ánh của người dân trong vòng 48 giờ kể từ khi hệ thống ghi nhận phản ánh. 

4.2. Chỉ đạo việc thực hiện ký số chứng nhận tiêm chủng điện tử trên Nền tảng 

tiêm chủng vắc xin COVID-19 sau khi xác minh thông tin tiêm chủng của người dân, 

hoàn thành trước ngày 30/4/2022. Chủ động lựa chọn một trong hai hình thức như 

sau để ký số chứng nhận tiêm chủng điện tử: 

(i) Thực hiện ký số tập trung tại Trung tâm Y tế cấp huyện; sử dụng chứng thư 

số của TTYT đang phụ trách. 

(ii) Cung cấp chứng thư số cho Trạm Y tế để thực hiện xác thực theo từng Trạm 

Y tế. Trung tâm Y tế chủ trì liên hệ với các cơ quan cung cấp chứng thư số để cung 

cấp cho các Trạm Y tế. 

4.3. Thực hiện xác minh thông tin cá nhân trước khi tổ chức tiêm chủng cho 

người dân trong thời gian tiếp theo, đặc biệt là nhóm đối tượng trẻ em từ 5 đến dưới 12 

tuổi; ký số chứng nhận tiêm chủng điện tử cho toàn bộ các đối tượng tiêm chủng cùng 

ngày tiêm. 

4.4. Tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn người dân tự kiểm tra, rà 

soát thông tin tiêm chủng COVID-19 của cá nhân (trên ứng dụng PC-COVID, Hồ sơ 

sức khỏe điện tử, VNEID) và sử dụng chức năng Phản ánh thông tin tiêm chủng trên 

Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 tại địa chỉ: https://tiemchungcovid19.gov.vn/ 

nếu còn thiếu/sai lệch.  

4.5. Triển khai Quy trình xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng COVID-19 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, thực hiện rà 

soát, phản hồi, cập nhật bổ sung thông tin chứng nhận tiêm cho người dân (theo Quy 

trình ban hành kèm theo Công văn số 9458/BYT-CNTT ngày 08/11/2021). 

4.6. Phân công cán bộ chuyên trách tiêm chủng, chịu trách nhiệm trước việc 

đôn đốc các Trạm Y tế trên địa bàn quản lý trong việc rà soát thông tin tiêm chủng, xử 
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lý phản ánh tiêm chủng của người dân. Danh sách cán bộ chuyên trách gửi về Sở Y tế 

(qua hệ thống Quản lý Văn bản điều hành VNPT-iOffice và bản mềm qua email: 

pt.thuongtruccovid19@gmail.com) chậm nhất đến hết ngày 22/4/2022 để tổng hợp. 

5. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

- Trực tiếp xử lý hoặc hướng dẫn Trung tâm Y tế xử lý/chỉ đạo Trạm Y tế xử lý 

các phản ánh của người dân trên Nền tảng tiêm chủng vắc xin COVID-19. Không để 

việc xử lý chậm trễ ảnh hưởng đến dữ liệu tiêm chủng của người dân trên Nền tảng 

tiêm chủng vắc xin COVID-19. 

- Tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân sử dụng chức năng Phản ánh 

thông tin tiêm chủng trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 tại địa chỉ: 

https://tiemchungcovid19.gov.vn/. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh, đặc biệt giám sát việc cập nhật, rà soát thông tin người tiêm và xử lý phản 

ánh của người dân trong hoạt động tiêm chủng của các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn 

tỉnh. 

6. Các Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa thuộc Sở; các bệnh viện ngành, 

bệnh viện đa khoa tư nhân trên địa bàn tỉnh 

Thực hiện ký số chứng nhận tiêm chủng điện tử cho các đối tượng đơn vị tổ 

chức tiêm chủng bằng chứng thư số của đơn vị. Đối với các trường hợp kiểm tra còn 

thiếu/sai lệch thông tin cá nhân, đơn vị chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế nơi 

người dân cư trú để thực hiện xác minh và cập nhật lại thông tin theo quy định. 

 

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- GĐ và các PGĐ SYT (để b/c); 

- Sở TTTT, Báo Phú Thọ, Đài PTTH tỉnh (để p/h); 

- Phòng Y tế các huyện, thị, thành; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, NVY&QLHN(ha). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Trần Minh Khánh 
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