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KInh gfri: 

- Tru'O'ng các phàng, ban, nginh. don vj trên dja bmn thj x: 

- UBND các phumg 

Thirc hin Cong van s 8283/UBND-VX ngày 30/10/2021 cüa UBND 

tinh Ngh An v vic trin tiêm chüng vc xin phông COVID- 19 vã xác thi'c. 

lien thông dr 1iu tiêm chüng vâi dU 1iu Quc gia. 

UBND thi xä yêu cAu: 

Trthing các phông, ban. ngânh, don vj cAp thj lien quan: ChÜ tjch UBND 

các phung can cir chrc näng. nhim vi duc giao khAn truong triên khai thyc 

hin nghiêm yeu cu ti Thông bao s 1689/TB-BYT ngãy 24/10/202 1 cüa B 

Y t (phó to gt'ri kèm,)./. 

Noi u/ian: 
- Nhu trën; 
- SO Y tê; 

- TT Thi Oy, HDND thi xa; 
- CT, cac PCT UBND tiij xä; 
- MTTQ tiii xä Va các doan thê 
- Luii VT, YTA_ 
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B  Y TE CQNG HOA XA HQI CHU NGH1A \'lT A\1 
Dc kp - Tr do - Hnh ph(ic 

S: 1689/TB-BYT Ha V5i, ngàv24 1/lang 10 nãm 2021 

THÔNG BAD 
Kt Iuin Hi nghi quán trit môt s nôi dung v tiêm chüng vc xin phông 

COV!D-19 và giii pháp xác thtrc, lien thông d& lieu tiCm chüng vó'i 
d& lieu quôc gia v thIn cir 

Ngèy l6/iO/2O2, B Y té phOi hçp v&i B Cong an. B Thông tin va 

Truyên thông tO chrc Hi nghi true tuvn vOi các dja phuang den cap tinh. 

huyên, xã d quán triêt môt s nâi dung v tiém chtng vãc xin phông COVID-19 

vâ giái pháp xác thic, lien thông d 1iu tiCm chüng v&i dO 1iu quOc gia dn cur. 

Chii tn vâ tham dr t?i  diem cu Trung trang co Dng chI Nguyn Thanh Long. 

Uy viCn Ban Chap hành Trung u0ng Sang, B tru&ng B Y té; DOng chi 

Nguytn Minh Hiing, Uv viCn Ban Chap hãnh Trung ucrng Dãng, Bô trurng 

BO Thông tin v. Truyn thông; DOng chI Nguyen Duy Ngpc. Uy viCn Ban Chãp 

hánh Trung trang Sang, Thir tru&ng B COng an: DOng chI DO Xuãn TuyCn. 

Thir trung B Y t4; Dng ehi Trn Van Thuãn, ThO tru6ng B Y tC Dông chi 

Nguyen Huv Dung, Thir trung BO Thông tin vâ TruvCn thông cñng Lãnh dçio 

cac dan vj lien quan cüa B Y t, B COng an, Bô Thông tin vâ TruyCn thông. 

Tham du Hôi nghj tai diem cu dja phuang có di din Lãnh do Uy ban nhân 

dan các tinh, thành ph true thuôc Trung uong. Ngành thông tin truyén thông. 

l'rc 1uvng Cong an, Y te các cap và mt so dan v lien quan. 

Tai Hôi ng.hi, DOng chi Trn Van Thuãn, Thir tnràng B Y tC dã phô biCn 

K hoch chung phi hap giOa B Y th, B Thông tin và TruyCn thông và B 

Cong an thrc hién kt ni, chia sC dO 1iu tiCm chOng vc xin phông COVID-19 

vâi co sâ dO 1iu quOc gia v dan Cu; Dng chi Nguyn Duy Ng9c. Tht trumg 

B Cong an quán trit các dan vi, lrc lucing ngành COng an các cap trong vic 

phôi hap, triCn khai thuc hiên K hoach chung; DOng chI Nguyen Huv Dung. 

Thir tru&ng Bô Thông tin và TruyCn thông chia sé cOng tác rng dyng cong ngh 

trong phOng, chng djch COVID-19 Va ' kiên cam kt, kiCn ngh, dC xuat cOa 

các da phuang; ' kin chi dao Dng chI Nguyn Thanh Long, Bô truông B Y tC 

và Dng chI Nguy&n Mnh Hiing, Bô trung Bô Thông tin Va Truyên thông: 

Lãnh do 03 B thng nhat ni dung kCt Iun cy the nhu sau: 

1. Thông nht quan diem, chO tnrang xuvén sut là Wan the cc Cap. cac 

ngành cung phi hyp chat chë dC trin khai thuc hin Ké hoach kCt nOi, chia SC 



d lieu tiêm chirng vac xin phàng COVID-19 vri cci sà dü 1iu quôc gia ye dan 

ctr, t1t cã vi imic tiéu chung, tránh "quy&n anh, quyCn tôi"; to diu kin hujn 

1ci nhât cho ngtrôi dan. 

2. Chi six dung 03 trng diing ph\Jc vi cong tác phông, chOng dch COVID- 1 9: 

PC-Covid (do Ban Chi dio Quc gia chi do xfiy dirng phc vii phông, chông dich 

COVID-19); VN-eJ.D (irng dung phyc vy dnh danh ngu6i dan, xIc thuc nguô'i dan 

do B COng an quàn l', là trng dyng tn t?i  lâu dãi dê ph'ic vy x hôi); S si'rc 

khOe din tr (irng dyng quân 1" thông tin sirc k.hôe ciia Ca nhãn. trong do c d 

lieu ye tiêm chung do B Y t quñn li'), 03 nCn tñng nay lien thông dU liCu v 

nhau, xác thrc thông tin cho nhau. Da phuong không phát triên them phTh mrn 

irng dyng khác, tránh gay rc rôi cho ngtri dan. 

3. YCu cãu các da phircng trién khai diing chung 01 ma QR code: Nguô'i 

dan sC sr dyng ma QR code trCn the can cu'ic cOng dan (131 vó'i trir&ng /iup 

chua cap the can czràc cong c/On i/il sz dyng ma so cOng dOn) khi sr dyng trCn 

irng dyng di dng thI sr dyng chung ma QR code do B Thông tin và Truyn 

thông hung dan ti Quyêt dnh sO 1405/QD-BTTTT ngãy 11/9/2021 vC các vCu 

CU k" thut dOi vâi phân h hiên thj ma QR code ca nhãn thuc cac nn tang. 

'irng dyng phông. chOng djch COVID-19. 

.. B Thông tin và TruyCn thông có trách nJiim chi do cp nhçtt, chinh 

st1a, hO sung cOc tInh nãng trCn NCn tang quân 1' tiêm chOng vic xin phOng 

COVID-19 theo d ngh cüa B Y t&, kin nghj các dja phuong dé ngui dan d 

sir dyng; Lãnh do các cap, ngành d quãn l' và theo dOi. 

5. Bô Y tê, B Cong an phi hcip v&i Uy ban nhân dan các tinh, thành phO 

trirc thuc Trung ucmg chi do các cap, các ngành phti hcip vii ngành Y té và 

COng an thrc hin Chin dch lam sch dU 1itu hem chüng Va kt nci vOi Co s 

dU 1iu quOc gia v dan cu hoàn thành tnrâc ngây 11/11/2021: Trién khai thuc 

hin xác thrc thông tin nguôi dan ye tiém chüng vãc xin phông COVID-19 vài 

co s& d lieu quc gia v dan cu; T chirc xác nhn giá tn pháp l' cOa d 1iu 

tiêm dã duc xác minh thông tin ngui tiêm; TO chtrc xác minh lai nhüng dcr 

1iu tim con chtra rO rang, có the chua chInh xác; Vic xác thiic thông tin trén 

nguyen tc ngành Y t xác thrc thông tin ye tiêm chirng. ngành Cong an xác 

thirc thông tin ye djnh danh cá nhãn. B Thông tin Va Truyén thông chiu trách 

nhim darn bão an toàn, an ninh mng cho Nn tang quán I tiCm chOng vc xin 

phone C OVID- 19. 

6. Tir sau ngày 20/10/2021, dOi vó'i các tnr&ng hp tiêm rnói trén toàn quOc. 

yCu cu tt c các dim tiêrn phái xác thrc thông tin dnh danh cá nhân tnrc khi 
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darn vac xin phông COVID-19. Bt buôclO0% Ngãnh Y té di:ing Nén tang quán 

h" tiêrn chüng v&c xin phông COVID- 1 9 dê triên khai dérn, bat huc in 1 00% 

chthig nhn tiêm chiing ti1 Nén tang, 1 00% sir dung so Iiu ciia Nan tang thay cho 

so lieu thông ké thO cOng theo cách truyn thông dC tránh gp phài sal sot, van dC 

thiêu d 1iu. DOi v&i các tnr&ng hop FO dâ khOi bCnh, Trirn Y tC xâIphwrng chlu 

trách nhiin phài nhp vao Ca si d& 1iu dCrn chng. 

7. DC ngbj Uy ban nhãn dan các tInh, thãnh phô tnrc thuc Trung uang: 

7.1. Phãn cOng 01 dông chi lãnh do U)' ban trrc tip phi trách chi d?o 

vic tiêin chüng và két nOi dQ lieu; khn truang xãv dirng ké hoch cy the vã 

triCn khai thuc hiCn dn cp xâ: Trin khai thuc liién lam sch, di chiCu d iiu. 

xác tic va kCt nOi cliia sC dCr liCu dCm chOng 'ãc xin phông COVID-19 vOi CO 

sä di'r 1iu qu& gia v dan cu vá thirc hin dCrn chüng trCn Nén tang quân 1 

tiCrn ch:ing vc xin phàng COVID-19 dC rjiiuc vy lcii ich ci.a ngu dãu t:'ng 

vic di l?i,  sinh sOng và lam vic iihm thrc hin mic tiêu kép ma Nghj quy't sO 

128/NQ-CP ngày 11/10/2021 cüa ChInh phO ban hành Quy dnh trn t;1ô'i ThIch 

1rng an toán, iinh boat, kiém soál. hiu qua djch COVID- 1 9". 

7.2. To chtrc triCn khai xr ly" phân ánh cOa nguôi dan ye thông tin tiCrn 

chOng trCn Cng thông tin dCm chüng vic xin phOng COVID- 19. 

7.3. Chi do tang tôc tc d dCm chüng vc xin phOng COVID-19 thco K 

hoch dâ d ra. trCn nguyen t&c an toàn, hiu qua, vc xin phãn bO den dàu tO 

chirc tiCm chüng den do. 

8. B Y tê chO trI phi hop vi Bô COng an, B Thông tin Va TruyCn thông 

xác lap ca ch thông tin, báo cáo, chi huy, chi dao thing nhãt tr Trurig uarlg t&i 

da phuong và chInh thi.rc dua H thrig PIWC vy cong tác chi do diêu h'nh vão 

sü dung thay th cho Ca ch báo cáo thu cong hin nay; Rip thai phOi hcp, th210 

gc nhQng khó khàn, vuthig nic trong trong qua trinh trin khai thirc hin: 

1uring dn và don dc các dja plurang t chrc xir 1' phàn ánh cOa ngui dan 

trCn Cng cOng khai thông tin tiCrn chüng. 

9. Tang cuOng cong tác tuyCn truy&n to sr dông thu.n cCia nhân dan trong 

tO chrc tic hin: (1) Ngtthi dan khi di tiCm cn khai báo day dO thông tin Ca 

nhân theo yCu cu trCn So Sirc khOe din nr. Ngui dan can nhn thrc dt.rc 

quyn 1i vá trách nhiêrn cOa rnInh trong vic cung cip thông tin chinh xác \'à 

yCu cAu ca so dCrn chOng nhp thông tin cOa rninh len Nén tang nit cãch chInh 

xác. (2) Nguô'i dan dã tiCni väc xin phông COVID-19, chO dng kiCrn tra 1?i  d 

1iu tiCm cOa mInh trCn Cng thông tin tiêrn chOng vc xin phông COVID-19. 

trong trtthng hop có sai sOt thi truy cap dia chi https://tiernchuntcovid19.tov.vn   
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phán ãnh thông tin hoc lien h và kiên ngh trirc tiêp co sx rnInh dã tiérn dë 
duic xác rninh. xr 1?. (3) Ngr&i dan sau khi tiCm, trong th6i gian ch theo döi 

phán rng sau tiérn, yêu cu tu kiCrn tra thông tin trén So s'irc khôe din t~ vã dê 

nghj Co s& tiêm kiêm tra 1i nu không Co chirng nhn trCn SO sirc khôe din tiSr. 

Bô Y t trãn trong thông báo dé các Co quan, don vj biét Va triên khai 

thuc hiën./. 

•Vj ft/ian: 
- Van phông Chinh phU (dé báo cáo): 
- Lãnh ctao: B Y té. B COn an. B5 TIT&1T (dé báo cáo): 
- UBNI) các tinhIthành phô trrc thuc Trung trcrng; 
• Luu: VT, VPBI. 
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