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Đồng Tháp, ngày 05 tháng 11 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v tuyên truyền sử dụng Nền tảng
tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, Ngành Tỉnh;
- Các cơ quan, Ban Đảng Tỉnh;
- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh
Tuấn tại Công văn số 1730/VPUBND-THVX ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Văn
phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sử dụng Nền tảng tiêm chủng phòng COVID19.
Để thực hiện mục tiêu tất cả các điểm tiêm xác thực thông tin định danh cá
nhân trước khi tiêm vắc xin phòng COVID-19 đối với các trường hợp tiêm mới và
bắt buộc 100% Ngành y tế dùng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 (gọi tắt là
Nền tảng) để triển khai tiêm, bắt buộc in 100% chứng nhận tiêm chủng từ Nền tảng,
100% sử dụng số liệu của Nền tảng thay cho số liệu thống kê thủ công theo cách
truyền thống để tránh gặp phải vấn đề sai sót, thiếu dữ liệu, Sở thông tin và Truyền
thông đề nghị các đơn vị, địa phương phối hợp, thực hiện:
1. Sở Y tế, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Chỉ đạo các cơ sở tiêm trên địa bàn tỉnh, từ ngày 05/11/2021:
- Phải nhập số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (CCCD) hoặc
Mã định danh công dân trên Nền tảng.
- Yêu cầu người dân khi đi tiêm phải cung cấp thông tin CMND/CCCD/Mã
định danh; trường hợp các cơ sở tiêm và không nhập được dữ liệu tiêm lên Nền tảng
thì phải chịu trách nhiệm về việc này.
- Phải thực hiện xử lý phản ánh của người dân chậm nhất sau 48 giờ sau khi
nhận được phản ánh. Muộn nhất đến 12/11/2021, các đơn vị có trách nhiệm xử lý
xong toàn bộ các phản ánh của người dân cho chiến dịch phản ánh từ 05-10/11/2021.
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc vượt
quá thẩm quyền, đề nghị các cơ sở tiêm trên địa bàn tỉnh nhanh chóng báo cáo về
Sở Y tế để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyên truyền
sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân đi tiêm
thực hiện nghiêm:
- Phải cung cấp thông tin CMND/CCCD/Mã định danh.
- Cài đặt ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử (Sổ SKĐT) trước khi tiêm (nếu có sử
dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng).
- Từ ngày 05/11/2021 đến ngày 10/11/2021: tuyên truyền rộng rãi để người
dân đã được tiêm chủng phòng COVID-19 thực hiện kiểm tra thông tin tiêm của
mình trên Sổ SKĐT hoặc Cổng công khai thông tin tiêm chủng, cụ thể như sau:
+ Tra cứu thông tin tiêm: kiểm tra thông tin tại chức năng Chứng nhận ngừa
Covid trên Sổ SKĐT hoặc tra cứu trên tại địa chỉ: https://tiemchungcovid19.gov.vn/
chọn mục Tra cứu, sau đó chọn chức năng Tra cứu chứng nhận tiêm hoặc
https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/search).
+ Nếu không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng với thông tin cá
nhân, đề nghị người dân nhanh chóng thực hiện phản ánh lên Cổng công khai tiêm
chủng, tại địa chỉ: https://tiemchungcovid19.gov.vn/ chọn mục Phản ánh thông tin
hoặc https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/portal-report để được xử lý.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, vui lòng liên hệ
Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông qua số điện thoại
0277.3871995 (gặp bà Hồ Yến Nhi).
Kính gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- GĐ và PGĐ Sở;
- Lưu: VT, CNTT.

Đoàn Thanh Bình

PHỤ LỤC
(Kèm theo Công văn số
/STTTT-CNTT ngày
tháng 11 năm 2021
của Sở Thông tin và Truyền thông)
1. Tra cứu chứng nhận tiêm

(Điền đầy đủ thông tin để thực hiện tra cứu)
2. Phản ánh

