
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRUNG TÂM Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ CAO LÃNH  

Số:        /TTYT 
V/v phối hợp xác thực dữ liệu không hợp 

lệ trên phần mềm nền tảng tiêm chủng 

COVID-19 để triển khai cấp “Hộ chiếu 

vắc xin” 

 

TP. Cao Lãnh, ngày     tháng 4 năm 2022 

Kính gửi: 
 

- Công an thành phố Cao Lãnh; 

- Công an 15 xã, phường; 

- Uỷ ban nhân dân 15 xã, phường; 

- Các đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế TPCL. 

 

Thực hiện Công văn số 676/VPUBND-THVX ngày 22 tháng 4 năm 2022 

của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng 

COVID-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”; Công văn số 

1644/SYT-NVY ngày 27 tháng 04 năm 2022 của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp về 

việc triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”.  

Theo đó, thời gian triển khai ký số tập trung bắt đầu từ ngày 25/4/2022 

và hoàn thành trước ngày 30/4/2022 cho toàn bộ các dữ liệu đã được xác thực 

và “làm sạch” trên nền tảng (hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 01, Phụ lục 02 được 

ban hành kèm theo Công văn 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”).  

Để triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” cho người dân trên địa bàn 

đảm bảo tiến độ, Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đề nghị các cơ quan, đơn 

vị hỗ trợ, thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã, phường 

- Chỉ đạo trạm Y tế, Công an xã, phường phối hợp với Viettel trên địa bàn 

quản lý tổ chức thực hiện việc xác thực thông tin, “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng 

trên nền tảng tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Trong đó, ngành Y tế cung 

cấp danh sách các dữ liệu tiêm chủng chưa được xác thực, bị sai sót thông tin,... 

để ngành Công an thực hiện đối chiếu, kiểm chứng và xác thực thông tin đảm 

bảo đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thời gian thực hiện việc “làm 

sạch” dữ liệu tiêm chủng đảm bảo hoàn thành trước ngày 04/5/2022.  

- Đảm bảo các dữ liệu trước đây đã nhập lên phần mềm phải được xác 

thực và “làm sạch” đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đối với các dữ 

liệu mũi tiêm mới chuẩn bị thực hiện, phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy 

trình tại Công văn số 8938/BYT-DP ngày 21/10/2021 của Bộ Y tế về việc Hướng 

dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin COVID-19. 
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- Chỉ đạo cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tổ chức rà soát, xử lý dứt điểm 

các phản ánh của người dân về thông tin tiêm chủng trên Cổng thông tin tiêm 

chủng COVID-19. Trạm Y tế xã, phường trích lọc danh sách đối tượng tiêm 

chủng đã được xác thực đúng thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

(danh sách đã được phép ký duyệt), thời gian bắt đầu thực hiện từ ngày 

28/4/2022 và hoàn thành trước ngày 29/4/2022.  

2. Công an thành phố Cao Lãnh 

- Đề nghị Công an thành phố quan tâm chỉ đạo Công an xã, phường tiếp 

nhận danh sách cần xác thực thông tin từ Trạm Y tế xã, phường gửi qua; Cách 

gửi dữ liệu sao cho đảm bảo tính bảo mật thông tin của người dân. Kính đề nghị 

Công an Thành phố có hướng dẫn chung để thống nhất trong toàn hệ thống.  

- Chỉ đạo Công an xã, phường tiến hành xác thực thông tin ngay khi nhận 

được danh sách từ Trạm Y tế giao và đảm bảo hoàn thành trước ngày 04/5/2022. 

3. Đề nghị Công an xã, phường 

- Phối hợp với Trạm Y tế trên địa bàn quản lý thực hiện việc xác thực 

thông tin, “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng đảm bảo các dữ liệu đã nhập lên hệ 

thống được xác thực đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.  

- Phối hợp cung cấp mã định danh cho ngành Y tế để thực hiện nhập liệu 

mũi tiêm cho đối tượng trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn.  

4. Trạm Y tế xã, phường 

- Trạm Y tế tổ chức rà soát, lập danh sách các trường hợp chưa được xác 

thực thông tin, thiếu sót thông tin và gửi cho Công an địa phương thông qua các 

hình thức cụ thể do Công an hướng dẫn nhằm đảm bảo thông tin được bảo mật. 

Tổ chức phối hợp với Công an trên địa bàn thực hiện việc xác thực thông tin 

tiêm chủng COVID-19, đảm bảo dữ liệu được “làm sạch” và đúng với Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư, thời gian hoàn thành trước ngày 04/5/2022. 

- Sau khi nhận được danh sách đã được xác thực đúng với cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư từ Công an xã, phường phản hồi; Trạm Y tế tiến hành nhập 

lại dữ liệu đó lên phần mềm nền tảng tiêm chủng Covid-19 và chờ phần mềm 

phản hồi; sau đó làm bước kế tiếp như hướng dẫn (Tệp tài liệu hướng dẫn cấp 

“Hộ chiếu vắc xin” của Sở Y tế ngày 26/4/2022). 

- Đối với danh sách tất cả mũi tiêm đã nhập lên phần mềm nền tảng trước 

ngày 08/4/2022 đã được xác thực đúng thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư đề nghị Trạm Y tế xuất file excel danh sách này gửi bảng mềm về phòng 

Hành chính-Tổng hợp (KS. Phạm Hoàng Minh), bảng giấy ký xác nhận và đóng 

dấu của Trạm Y tế gửi về phòng Hành chính-Tổng hợp hạn chót 17 giờ 00 ngày 

29/4/2022. 

- Nhập liệu hoàn thành tất cả mũi tiêm đã tiêm lên phần mềm nền tảng 

tiêm chủng hoàn thành trước ngày 29/4/2022. 
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- Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị Trạm Y tế 

liên hệ gặp đại diện Viettel (anh Ngô Văn Hiếu, ĐT: 0985871849) để được hỗ 

trợ xử lý dữ liệu trên phần mềm nền tảng tiêm chủng COVID-19. 

Nhằm đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Lãnh đạo Tỉnh, Trung tâm Y tế 

thành phố Cao Lãnh kính đề nghị các đơn vị phối hợp khẩn trương thực hiện các 

nội dung nêu trên./. 

Nơi nhận:                                                                              
- Như trên; 

- VP HĐND&UBND TPCL; 

- Phòng Y tế TPCL; 

- Ban Giám đốc TTYT;  

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Anh Khương 
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