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Số:          /BYT-CNTT 
V/v hướng dẫn Quy trình “làm sạch”  

dữ liệu tiêm chủng COVID-19 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2022 

      Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

                               - Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; 

                               - Y tế Bộ, ngành. 

             (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) 

 

Ngày 19/04/2022, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 1975/BYT-CNTT về 

việc “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ 

chiếu vắc xin”. Trên cơ sở thống nhất với Bộ Công an, Bộ Y tế đã xây dựng Quy 

trình “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19. 

Bộ Y tế trân trọng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương giao Tổ công tác Đề án 06 của các tỉnh, thành phố thực hiện một số 

nội dung, cụ thể như sau: 

1. Chủ trì chỉ đạo thực hiện “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 theo 

quy trình được ban hành kèm theo Công văn này. Thời gian hoàn thành trước 

ngày 01/06/2022. 

2. Chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn quản lý thực hiện nghiêm túc 

hướng dẫn của Bộ Y tế về việc ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” tại Công văn số 

1908/BYT-CNTT ngày 15/04/2022 và Công văn số 1975/BYT-CNTT ngày 

19/04/2022. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Đ/c Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an (để b/c); 

- Đ/c Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an (để b/c); 

- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng Bộ Y tế; 

- Tập đoàn Viettel (để p/h thực hiện); 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- TTKSBT các tỉnh, thành phố; 

- Lưu: VT, CNTT. 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG  

THỨ TRƯỞNG 

          

 

 

 

 

 Trần Văn Thuấn 

 

  



BỘ Y TẾ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

QUY TRÌNH “LÀM SẠCH” DỮ LIỆU TIÊM CHỦNG COVID-19 

     (Kèm theo Công văn số          /BYT-CNTT ngày     /      /2022 của Bộ Y tế) 

 

Tổ công tác triển khai Đề án 06 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương chịu trách nhiệm chỉ đạo việc triển khai “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng  

COVID-19 theo quy trình như sau: 

1. Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã/phường chỉ đạo Trạm Y tế lập 

danh sách đối tượng tiêm chủng COVID-19 thường trú trên địa bàn sai thông tin, 

bao gồm các trường hợp sau:  

- Không có số CCCD/CMND; 

- Sai định dạng số CCCD/CMND; 

- Sai thông tin cá nhân cơ bản: số CCCD/CMND, họ tên, ngày tháng năm 

sinh, giới tính.  

(Sử dụng chức năng lập danh sách trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng  

COVID-19 theo hướng dẫn tại Công văn số 1908/BYT-CNTT ngày 15/04/2022) 

2. Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã/phường giao Tổ công tác triển 

khai Đề án 06 cấp thôn/ấp thực hiện rà soát, bổ sung, điều chỉnh thông tin. Sau đó 

danh sách được chuyển tới Công an xã/phường để thực hiện đối chiếu, xác thực, 

cập nhật, bổ sung thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.  

3. Công an xã/phường ký và bàn giao danh sách cho Trạm Y tế để lưu trữ 

và cập nhật, bổ sung thông tin đối tượng trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng 

COVID-19. 

4. Trạm Y tế thực hiện cập nhật lại thông tin cho các đối tượng trên Nền 

tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19: 

- Đối với các trường hợp đối tượng không có số CCCD/CMND hoặc sai 

định dạng số CCCD/CMND, Hệ thống cho phép nhập danh sách (import) từ tệp 

định dạng Excel (Sử dụng chức năng Import đối tượng tiêm COVID-19). 

- Đối với các trường hợp sai thông tin cá nhân cần chỉnh sửa trực tiếp trên 

Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19.  

Sau khi thực hiện cập nhật thông tin, cán bộ Trạm Y tế sử dụng chức năng 

lập danh sách xác minh thông tin để xem kết quả. 

5. Các cơ sở tiêm chủng hằng ngày phải thực hiện kiểm tra, ký xác nhận 

“Hộ chiếu vắc xin”. 



6. Các cơ sở tiêm chủng trực thuộc Bộ Y tế, thuộc Y tế Bộ, ngành; các cơ 

sở tiêm chủng tuyến tỉnh, tuyến huyện thực hiện ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” 

không phải thực hiện công tác xác minh, “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng  

COVID-19. 


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2022-05-04T00:23:16+0700
	 Bộ Y tế
	Trần Văn Thuấn<tranvanthuan@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2022-05-04T21:24:36+0700
	 Bộ Y tế
	Bộ Y tế<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2022-05-04T21:24:44+0700
	 Bộ Y tế
	Bộ Y tế<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2022-05-04T21:24:49+0700
	 Bộ Y tế
	Bộ Y tế<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2022-05-04T21:24:54+0700
	 Bộ Y tế
	Bộ Y tế<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2022-05-04T21:25:00+0700
	 Bộ Y tế
	Bộ Y tế<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2022-05-04T21:25:04+0700
	 Bộ Y tế
	Bộ Y tế<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2022-05-04T21:25:10+0700
	 Bộ Y tế
	Bộ Y tế<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




