
Kính gửi:
- Bộ Công an;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;

- Y tế Bộ, ngành.

(sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đang triển khai

Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Đến nay, đã triển khai tiêm

được 62 triệu liều vắc xin cho 63% người trên 18 tuổi, trong khi đó nhiều người

đã được tiêm nhưng còn thiếu, không có hoặc sai thông tin về tiêm chủng vắc

xin phòng COVID-19, dẫn đến ảnh hưởng đến việc xác định thông tin về tiêm

chủng cho công dân.

Ngày 16/10/2021, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đã

họp thống nhất về việc chia sẻ, xác thực thông tin tiêm vắc xin phòng COVID-

19 trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Để triển khai đồng bộ xác minh đầy đủ, Bộ Y tế đề nghị cơ quan, đơn vị

chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung theo Quy trình xác minh

thông tin và tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 được ban hành kèm theo Công

văn này, như sau:

1. Bộ Y tế kính đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Công an

địa phương trong việc phối hợp với Chính quyền địa phương, ngành Y tế để triển

khai các hoạt động theo quy trình và báo cáo kết quả xác minh thông tin công

dân theo ngày, tổng hợp gửi Bộ Y tế.

2. Bộ Y tế kính đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Sở Thông tin

và Truyền thông và các đơn vị liên quan phối hợp, triển khai hoạt động theo quy

trình và tổ chức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc

cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vắc xin COVID-19; Chỉ

đạo việc hoàn thiện các chức năng, tính năng của phần mềm đáp ứng yêu cầu

nghiệp vụ của quy trình; Chỉ đạo việc triển khai hỗ trợ cấp phát chứng thư số

công cộng cho các đơn vị liên quan để thực hiện ký số dữ liệu tiêm chủng trên

Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19.

3. Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở

Y tế, Công an tỉnh, thành phố và chính quyền địa phương triển khai việc thu
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thập, cập nhật, xác minh thông tin tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo

quy trình và thực hiện việc báo cáo kết quả tiêm chủng theo quy định.

4. Đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Y tế Bộ, ngành và các cơ sở

tiêm chủng (nhà nước và tư nhân) triển khai tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng
COVID-19 chủ động phối hợp với cơ quan Công an, Chính quyền địa phương

để triển khai hoạt động theo quy trình.

Bộ Y tế mong nhận được sự phối hợp công tác của các cơ quan, đơn vị.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);

- Đồng chí Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các đ/c Thứ trưởng;

- Tập đoàn Viettel (để p/h thực hiện);

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;

- TTKSBT các tỉnh, thành phố;

- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Thuấn

2



3

QUY TRÌNH
XÁC MINH THÔNG TIN VÀ TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19

(kèm theo Công văn số 8938 /BYT-DP ngày21/ 10 /2021 của Bộ Y tế)

I. Tại địa phương

Bước 1: Điều tra cơ bản trước khi lập kế hoạch tiêm chủng

Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn (cấp xã) chỉ đạo Trạm Y tế cấp xã

phối hợp với Công an cấp xã (kết hợp với điều tra cơ bản người trong độ tuổi

cấp Căn cước công dân), tổ dân phố, tổ COVID cộng đồng... lập danh sách

(bằng cách tiếp nhận thông tin đăng ký tiêm trực tiếp, thông qua dữ liệu trên nền

tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 do người dân tự đăng ký hoặc đăng ký theo tổ

chức) có nhu cầu tiêm mũi 1, chuẩn bị tiêm mũi 2, gửi Công an cấp xã để kiểm

tra, xác minh thông tin của người dân.

Bước 2: Công an cấp xã tiến hành đối chiếu thông tin của công dân trong

dữ liệu dân cư để yêu cầu người dân bổ sung, hoàn chỉnh thông tin sau đó xác

nhận và gửi lại Trạm Y tế xã, phường để quản lý. Không thực hiện xác minh

thông tin đối với trường hợp không phải là công dân Việt nam.
Trường hợp người trong danh sách chưa có thông tin hoặc có thông tin

không chính xác với dữ liệu dân cư, cơ quan Công an cấp xã có trách nhiệm xác

minh bổ sung và gửi lại danh sách cho Trạm Y tế cấp xã.
Thời gian gửi lại danh sách đã được xác minh không quá 02 ngày kể từ

ngày Trạm y tế lập danh sách.

Bước 3: Trạm Y tế cấp xã trên cơ sở dữ liệu được xác minh của Công an

lập kế hoạch, tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng theo đúng hướng dẫn của

Bộ Y tế (ưu tiên lập kế hoạch chung, kết hợp việc cấp Căn cước công dân và

tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, để tạo thuận lợi cho người dân).

Người đến tiêm phải mang Căn cước công dân hoặc thông báo số định

danh cá nhân có mã QR do Công an cấp và giấy xác nhận tiêm chủng vắc xin

COVID-19 trước đó (nếu có).

Điểm tiêm chủng kiểm tra, đối chiếu các thông tin và cập nhật, bổ sung

các thông tin tiêm chủng (nếu có), thực hiện tiêm chủng, nhập thông tin về mũi

tiêm mới trên Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19.

Bước 4: Sau khi hoàn thiện việc nhập dữ liệu cho đối tượng đã tiêm

chủng, Chủ tịch UBND cấp xã ký chứng thư số đối với dữ liệu kết quả tiêm trên

Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19. Trong thời gian chưa có chứng thư số,

Chủ tịch UBND cấp xã chủ trì lập biên bản giữa các bên liên quan xác nhận tính

chính xác của dữ liệu kết quả tiêm.

II. Tại cơ sở tiêm chủng tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Bước 1: Người đứng đầu đơn vị triển khai tổ chức tiêm chủng vắc xin

phòng COVID-19 (Cơ sở tiêm chủng) lập danh sách đối tượng tiêm theo quy

định, gửi Chính quyền xã, phường, thị trấn (cấp xã) trên địa bàn để kiểm tra, xác

minh thông tin của người dân.
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Bước 2: Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo Công an cấp xã tiến hành đối

chiếu thông tin của công dân trong dữ liệu dân cư để yêu cầu người dân bổ sung,

hoàn chỉnh thông tin sau đó xác nhận và gửi lại Cơ sở tiêm chủng để quản lý.

Không thực hiện xác minh thông tin đối với trường hợp không phải là công dân

Việt nam.

Trong trường hợp người trong danh sách chưa có thông tin hoặc có thông  

tin không chính xác với dữ liệu dân cư, cơ quan Công an cấp xã có trách nhiệm
xác minh bổ sung và gửi lại danh sách cho Trạm Y tế cấp xã.

Thời gian gửi lại danh sách đã được xác minh không quá 02 ngày kể từ  

ngày Trạm y tế lập danh sách.
Bước 3: Cơ sở tiêm chủng trên cơ sở dữ liệu được xác minh của Công an

lập kế hoạch, tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng theo đúng hướng dẫn của  

Bộ Y tế.

Người đến tiêm phải mang Căn cước công dân hoặc thông báo mã định

danh cá nhân có mã QR do Công an cấp và giấy xác nhận tiêm chủng vắc xin

COVID-19 trước đó (nếu có).

Cơ sở tiêm chủng kiểm tra, đối chiếu các thông tin và tiêm chủng, nhập

dữ liệu tiêm chủng và hệ thống Nền tảng tiêm chủng vắc xin COVD-19.

Bước 4: Sau khi hoàn thiện việc nhập dữ liệu cho đối tượng đã tiêm

chủng, Người đứng đầu Cơ sở tiêm chủng ký chứng thư số đối với dữ liệu kết

quả tiêm trên Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19. Trong thời gian chưa có

chứng thư số, Người đứng đầu Cơ sở tiêm chủng chủ trì lập biên bản giữa các

bên liên quan xác nhận tính chính xác của dữ liệu kết quả tiêm.




