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 Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
 

Nhằm quản lý công khai minh bạch dữ liệu tiêm chủng vắc-xin phòng 
COVID-19 trên hệ thống phần mềm, đồng bộ với dữ liệu tiêm thực tế tại địa 
phương, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị quản lý, cơ sở tiêm chủng và các cá 
nhân, tổ chức tiêm chủng có thể tra cứu, tổng hợp, báo cáo kết quả, cập nhật 
thông tin đối tượng đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 để có cơ sở thực 
hiện gọi tiêm mũi 2… Bộ Y tế đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở/ban/ngành và các đơn vị liên quan thực hiện 
nhập toàn bộ dữ liệu tiêm chủng tại tất cả các cơ sở y tế thực hiện tiêm chủng 
vắc xin phòng COVID-19 tại địa phương (bao gồm dữ liệu từ khi chưa áp dụng 
phần mềm và đã áp dụng nhưng chưa kịp thời cập nhật) lên hệ thống Tiêm 
chủng vắc xin phòng COVID-19, cụ thể như sau: 

1. Báo cáo tổng hợp số liệu mũi tiêm đã được cập nhật trên hệ thống: 
Thực hiện rà soát, tổng hợp số liệu mũi tiêm đã thực hiện và số mũi tiêm cập 
nhật lên hệ thống https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn/ theo nội dung chính 
như sau: 

- Số lượng mũi đã tiêm thực tế; 
- Số lượng mũi đã nhập lên hệ thống; 
- Số lượng tồn chưa nhập hệ thống. 
Bộ Y tế gửi kèm biểu mẫu báo cáo, đề nghị địa phương tổng hợp và gửi 

về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng theo 
địa chỉ E-mail tonghop.vptt@gmail.com trước ngày 15/09/2021. 

2. Thực hiện nhập mới và nhập hồi cứu đối tượng tiêm chủng vắc xin 
phòng COVID-19 lên Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để 
quản lý: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở 
y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng đóng trên địa bàn 
tỉnh/thành phố bao gồm các bệnh viện Trung ương, Bệnh viện Bộ, ngành, các 
Bệnh viện tuyến tỉnh, Bệnh viện tuyến quận huyện, các phòng tiêm tại các trung 
tâm y tế tuyến tỉnh, tuyến quận, huyện, các trạm y tế xã, các phòng tiêm dịch vụ 
được cấp phép và đủ điều kiện tham gia tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, 
các trạm y tế xã, phường, thị trấn (gọi tắt là các cơ sở tiêm chủng) thực hiện 
nhập liệu lên hệ thống Tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ 
https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn: 



- Đối với số lượng mũi tiêm đã nhập Excel nhưng chưa cập nhật lên hệ 
thống: Đề nghị cử cán bộ thực hiện chuẩn hoá dữ liệu và cập nhật lên Hệ thống 
theo tài liệu hướng dẫn của Viettel (tài liệu xin được gửi kèm). 

- Đối với số lượng mũi chưa nhập lên file Excel (đang lưu bản giấy): Đề 
nghị huy động lực lượng hỗ trợ nhập liệu, đăng dữ liệu, rà soát lại nội dung 
thông tin cơ bản nhất của người dân, bao gồm: Họ và tên, giới tính, ngày tháng 
năm sinh (ngày/tháng/năm), số điện thoại di động, số Căn cước/CMND, Số thẻ 
bảo hiểm, Dân tộc, Quốc tịch, Tỉnh, Huyện, Phường (Xã), Địa chỉ chi tiết nơi ở 
hiện tại, Loại vắc xin đã tiêm mũi 1, Ngày tiêm mũi 1, Lô vắc xin tiêm mũi 1, 
Mã cơ sở tiêm mũi 1 (Theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 về 
việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám 
định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế). Trường hợp 
không có mã vui lòng liên lạc với đầu mối Viettel tại tỉnh để được hỗ trợ, hướng 
dẫn và cấp mã. 

- Đối với các phiếu không đủ thông tin như trên, đề nghị huy động lực 
lượng rà soát và bổ sung thông tin đầy đủ, sau đó cập nhật lên hệ thống, để đảm 
bảo quyền lợi cho người đã tiêm.  

Bộ Y tế gửi kèm danh sách đầu mối Viettel tại các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương, đề nghị đầu mối thực hiện nhập liệu của tỉnh, thành phố chủ 
động liên hệ để được hỗ trợ hướng dẫn, tập huấn. Đồng thời gửi báo cáo tiến độ 
nhập liệu hàng ngày về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo triển khai Chiến 
dịch tiêm chủng theo địa chỉ E-mail tonghop.vptt@gmail.com . 

Thời gian hoàn thành nhập dữ liệu tiêm chủng trước ngày 20/9/2021. Bộ 
Y tế căn cứ số liệu trên Hệ thống phần mềm Tiêm chủng vắc xin phòng 
COVID-19 là số liệu chính thức hoàn thành tiêm chủng của các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương. 

Bộ Y tế đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương chỉ đạo các Sở/ban/ngành và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Các đ/c Thứ trưởng; 
- Các Vụ, Cục: DP, TT-KT, KCB, QLD, CNTT; 
- Viện VSDTTW; 
- Lưu: VT, VPB1. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Đỗ Xuân Tuyên 
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 

Chiến dịch tiêm chủng vắc xin 
phòng COVID-19 toàn quốc 

 



Tỉnh/Thành phố: ………………………………………….. 
 

BÁO CÁO SỐ LIỆU SỬ DỤNG VẮC-XIN COVID-19 
Thực tế - trên hệ thống phần mềm 

Số liệu đến ngày …./…./2021 
 

Stt Đơn vị 
Số mũi tiêm thực tế Số mũi tiêm trên Hệ thống Số mũi tiêm chưa nhập lên Hệ thống 

Mũi 1 Mũi 2 Mũi 1 Mũi 2 Mũi 1 Mũi 2 Tổng cộng 

1 Quận/Huyện 1        

2 Cơ sở tiêm 1        

3 Cơ sở tiêm 2        

… Cơ sở tiêm 3        

 …        

 Quận/Huyện 3        

 Cơ sở tiêm 1        

 Cơ sở tiêm 2        

 Cơ sở tiêm 3        

 …        

 Quận/Huyện 3        

 Cơ sở tiêm 1        

 Cơ sở tiêm 2        

 …        

 Tổng cộng         
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