
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

Số:         /UBND-VX 

V/v thực hiện Thông báo số 

1689/TB-BYT của Bộ Y tế và Văn 

bản số 4418/BTTTT-THH của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về kết 

luận Hội nghị quán triệt một số nội 

dung về tiêm chủng vắc xin     

phòng COVID-19  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Lai Châu, ngày        tháng 11 năm 2021 

Thực hiện Thông báo số 1689/TB-BYT ngày 24/10/2021 của Bộ Y tế về 

việc kết luận Hội nghị quán triệt một số nội dung về tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 và giải pháp xác thực, liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc 

gia về dân cư; Công văn số 4418/BTTTT-THH ngày 31/10/2021 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc thực hiện thông báo kết luận của Hội nghị quán triệt 

một số nội dung về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 (gửi kèm theo). Để 

thực hiện hiệu quả kế hoạch kết nối, chia sẻ dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo điều kiện thuận lợi nhất 

cho người dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên 

quan triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chỉ đạo, 

triển khai thực hiện chỉ sử dụng 03 ứng dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch 

COVID-19: PC-COVID (do Ban Chỉ đạo Quốc gia chỉ đạo xây dựng phục vụ 

phòng chống dịch COVID-19); VN-eID (ứng dụng phục vụ định danh người dân, 

xác thực người dân do Bộ Công an quản lý, là ứng dụng tồn tại lâu dài để phục vụ 

xã hội); Sổ sức khỏe điện tử (ứng dụng quản lý thông tin sức khỏe của cá nhân, 

trong đó có dữ liệu về tiêm chủng do Bộ Y tế quản lý), 03 nền tảng này liên thông 

dữ liệu với nhau, xác thực thông tin cho nhau.  

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y 

tế hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh dùng chung 01 mã 

QR code: Người dân sẽ sử dụng mã QR code trên thẻ căn cước công dân (đối 

với trường hợp chưa cấp thẻ căn cước công dân thì sử dụng mã số công dân); 

khi sử dụng trên ứng dụng di động thì sử dụng chung mã QR code do Bộ Thông 

tin và Truyền thông hướng dẫn tại Quyết định số 1405/QĐ-BTTTT ngày 

11/9/2021 về các yêu cầu kỹ thuật đối với phân hệ hiển thị mã QR code cá nhân 

thuộc các Nền tảng ứng dụng phòng, chống dịch COVID-19. 

3. Tại các Chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh thống nhất chỉ 

sử dụng chung phần mềm PC-COVID của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống 

 

Kính gửi:  

 

 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 
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dịch COVID-19 để khai báo y tế cho công dân ra, vào địa bàn tỉnh, không thực 

hiện khai báo qua phần mềm http://truyvet.laichau.gov.vn. Giao Sở Thông tin và 

Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các Chốt kiểm soát dịch 

COVID-19 của tỉnh triển khai khai báo y tế trên phần mềm PC-COVID đảm bảo 

thuận lợi cho người dân, không để gây ùn tắc giao thông tại các Chốt; trường hợp 

cần thiết nghiên cứu tham mưu, đề xuất UBND tỉnh việc sử dụng phần mềm 

http://truyvet.laichau.gov.vn. cho các cơ quan, đơn vị tuyến đầu nhằm nâng cao 

năng lực, hiệu quả công tác điều tra, truy vết, thống kê, phân tích các F. 

4. Sở Y tế, Công an tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các 

sở, ngành liên quan thực hiện chiến dịch làm sạch dữ liệu tiêm chủng và kết nối 

với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoàn thành trước ngày 11/11/2021: Triển 

khai thực hiện xác thực thông tin người dân về tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Tổ chức xác nhận giá trị pháp 

lý của dữ liệu tiêm đã được xác minh thông tin người tiêm; Tổ chức xác minh lại 

những dữ liệu tiêm còn chưa rõ ràng, có thể chưa chính xác; Việc xác thực thông 

tin trên nguyên tắc ngành Y tế xác thực thông tin về tiêm chủng, ngành Công an 

xác thực thông tin về định danh cá nhân. 

5. Đối với các trường hợp tiêm mới, yêu cầu tất cả các điểm tiêm phải xác 

thực thông tin định danh cá nhân trước khi tiêm vắc xin phòng COVID-19. Bắt 

buộc 100% Ngành Y tế dùng Nền tảng quản lý tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 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 sai sót, vấn đề thiếu dữ liệu. Đối với các 

trường hợp F0 đã khỏi bệnh, Trạm Y tế xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm 

phải nhập vào cơ sở dữ liệu tiêm chủng. 

6. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an 

tỉnh, các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai 

đến cấp xã: Triển khai thực hiện làm sạch, đối chiếu dữ liệu, xác thực và kết nối 

chia sẻ dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 với cơ sở dữ liệu quốc gia 

về dân cư và thực hiện tiêm chủng trên Nền tảng quản lý tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 để phục vụ lợi ích của người dân trong việc đi lại, sinh sống 

và làm việc theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.  

- Tổ chức triển khai xử lý phản ánh của người dân về thông tin tiêm chủng 

trên Cổng thông tin tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19  

- Đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo kế hoạch 

đã đề ra trên nguyên tắc an toàn, hiệu quả, vắc xin phân bổ đến đâu tổ chức tiêm 

chủng đến đó. 

7. Đề nghị Viettel Lai Châu, VNPT Lai Châu phối hợp với Ngành Y tế 

đảm bảo cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (thiết bị và đường truyền) đáp ứng 

theo kế hoạch tiêm chủng đối với từng điểm tiêm có định, lưu động đảm bảo các 

điểm tiêm thực hiện và in chứng nhận trên Nền tảng. 

http://truyvet.laichau.gov.vn/
http://truyvet.laichau.gov.vn/
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8. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh phối hợp với Ngành Y tế và các địa phương tăng cường công 

tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận của nhân dân trong tổ chức thực hiện:  

- Người dân khi đi tiêm cần khai báo đầy đủ thông tin cá nhân theo yêu 

cầu trên Sổ sức khỏe điện tử; Người dân cần nhận thức được quyền lợi và trách 

nhiệm của mình trong việc cung cấp thông tin chính xác và yêu cầu cơ sở tiêm 

chủng nhập thông tin của mình lên Nền tảng một cách chính xác. 

- Người dân đã tiêm vắc xin phòng COVID-19, chủ động kiểm tra lại dữ 

liệu tiêm của mình trên Cổng thông tin tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, 

trong trường hợp có sai sót thì truy cập địa chỉ http://tiemchungcovid19.gov.vn 

phản ánh thông tin hoặc liên hệ với kiến nghị trực tiếp cơ sở mình đã tiêm để 

được xác minh, xử lý. 

- Người dân sau khi tiêm, trong thời gian chờ theo dõi phản ứng sau tiêm, 

yêu cầu tự kiểm tra thông tin trên Sổ sức khỏe điện tử và đề nghị cơ sở tiêm 

kiểm tra lại nếu không có chứng nhận trên Sổ sức khỏe điện tử. 

9. UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan huy động lực 

lượng thanh niên, tình nguyện, tham gia hỗ trợ ngành y tế nhập liệu trong quá 

trình tiêm chủng, hướng dẫn người dân cài đặt Sổ sức khỏe điện tử trước khi 

tiêm và kiểm tra kết quả hiển thị mũi tiêm trên ứng dụng này trước khi ra về 

theo đề nghị của Sở Y tế. 

Căn cứ nội dung Văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành tỉnh, các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển 

khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- TT: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; (b/c) 

- Thành viên BCĐ Covid19 tỉnh; 

- UBND tỉnh: U; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Các Huyện ủy, thành ủy; 

- BCĐ Covid-19 cấp huyên, cấp xã; 

- VPUBND tỉnh: V, C, CB, HC; 

- Lưu: VT, VX1. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 

 

http://tiemchungcovid19.gov.vn/
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