
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /QĐ-UBND 

             

            Ninh Thuận, ngày       tháng  11 năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy trình xác minh thông tin và tổ chức buổi tiêm vắc xin 

phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 6791/TTr-SYT ngày 

23/11/2021.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình xác minh thông tin và 

tổ chức buổi tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc 

Công an tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.  

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- TT. Tỉnh ủy (báo cáo); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- BCĐ Covid-19 tỉnh; 

- VPUB: LĐ, CV; 

- Lưu: VT, VXNV. NNN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Long Biên 



2 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

QUY TRÌNH 

xác minh thông tin và tổ chức buổi tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ 

từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày     /    /2021 của UBND tỉnh) 
 

 

I. Quy định chung: 

 1. Mục đích:  

 Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, đảm bảo an toàn, hiệu quả để phòng, chống 

dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng Covid-19, bảo vệ sức khỏe và tính 

mạng của người dân trước đại dịch Covid-19; đặc biệt là nhóm đối tượng trẻ em từ 

12 đến 17 tuổi. 

2. Yêu cầu: 

 - Huy động hệ thống chính trị tham gia chiến dịch tiêm chủng; huy động tối 

đa các lực lượng bao gồm các cơ sở trong và ngoài ngành Y tế, lực lượng công an, 

quân đội, các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội hỗ trợ triển khai tiêm 

chủng. 

 - Sử dụng đồng thời tất cả các loại vắc xin đủ điều kiện từ các nguồn cung 

ứng khác nhau để tăng độ bao phủ của vắc xin cho người dân; Tiêm hết số lượng 

vắc xin trước khi hết hạn sử dụng tránh để lãng phí trong tiêm vắc xin. 

- 100% các xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Thuận tổ chức triển khai 

tiêm chiến dịch tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19; bổ sung thêm các điểm tiêm 

chủng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sài Gòn - Phan Rang, một số Phòng 

khám đa khoa tư nhân, xe tiêm lưu động; đảm bảo tỷ lệ bao phủ và tỷ lệ sử dụng 

vắc xin cao cho người trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm vắc xin phòng Covid-

19 theo kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành. 

- Phối hợp thực hiện đồng bộ, đầy đủ nội dung các bước, để triển khai đúng 

tiến độ, đảm bảo an toàn, hiệu quả tiêm vắc xin phòng Covid-19. 

II. Nội dung quy trình: 

1. Giai đoạn trước tiêm chủng: 

a) Bước 1: Công tác truyền thông: 

 - Trách nhiệm thực hiện: tất cả các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa 

phương, đoàn thể và các tổ chức, doanh nghiệp. 

 - Nội dung: 

 Thực hiện trước khi triển khai, cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, 

truyền thông để kịp thời thông tin, để đảm bảo cho người dân, các bậc cha mẹ biết 
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cụ thể về sự cần thiết của việc tiêm vắc xin COVID-19 cho đối tượng trẻ em, tính 

an toàn của vắc xin, các phản ứng sau tiêm có thể gặp và cách xử trí, địa điểm và 

ngày giờ được tổ chức ở địa phương. 

 - Thông báo cho các thầy, cô giáo về công tác tổ chức triển khai, theo dõi 

phản ứng sau tiêm chủng và liên hệ với cán bộ Y tế khi cần thiết. 

 - Phối hợp với nhà trường/các thầy, cô giáo để phối hợp truyền thông cho 

các bậc phụ huynh. 

 - Bổ sung nội dung cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc của người dân liên 

quan đến triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong hoạt động của đường dây 

nóng của địa phương. 

 - Thời gian, hình thức truyền thông:  

 + Thực hiện liên tục trước và trong quá trình tổ chức tiêm chủng, bằng 

nhiều hình thức truyền thông gián tiếp và trực tiếp. 

 + Thông qua các kênh truyền thông báo, đài, hệ thống truyền thanh địa 

phương, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng để cung cấp thông tin 

kịp thời cho người dân và cộng đồng về đối tượng ưu tiên, loại vắc xin phòng 

Covid-19, lợi ích của vắc xin, lịch tiêm, tính an toàn của vắc xin, các sự cố bất lợi 

sau tiêm.  

 + Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức đồng bộ, mạnh mẽ, hiệu 

quả về hoạt động Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 để phổ biến kịp thời, 

chính xác các nội dung về tiêm vắc xin phòng Covid-19, vận động người dân đi 

tiêm chủng khi đến lượt mình, các thông điệp, khuyến cáo tiêm chủng an toàn, 

theo dõi phản ứng sau tiêm chủng. 

 b) Bước 2: Điều tra, lập danh sách đối tượng tiêm chủng: 

 - Trách nhiệm thực hiện: UBND các xã, phường, thị trấn (cán bộ thôn, khu 

phố, Thanh niên, Hội phụ nữ của địa phương); Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 

 - Nội dung:  

 Đối với trẻ đi học:  

 + Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Phòng Giáo dục các huyện/thành phố, 

Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm rà soát lập danh sách đối tượng trẻ em từ 

12 đến dưới 18 tuổi, từ lớp 6 đến hết lớp 12 đang theo học tại các trường Trung 

học cơ sở, Trung học phổ thông, Đại học, TT GDTX.  

 + Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chịu trách nhiệm lập danh sách 3 

nhóm đối tượng trẻ đang theo học tại các trường nghề, trẻ khuyết tật trẻ, trẻ mồ côi 

thuộc quản lý của đơn vị.  

 Các Sở làm đầu mối tổng hợp danh sách học sinh đang học tại các trường 

theo địa bàn huyện, thành phố (theo địa bàn học sinh đang cư trú) gửi về Ủy ban 

nhân dân huyện, thành phố để tổng hợp. 

 - Đối với trẻ không đi học: UBND các xã, phường, thị trấn: Chịu trách 
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nhiệm rà soát đối tượng, lập danh sách các đối tượng trẻ em không đi học đang 

sinh sống tại địa phương (bao gồm cả các khu dân cư, khu công nghiệp/cụm công 

nghiệp giáp ranh); Lập danh sách trẻ trong cộng đồng theo thôn/khu phố, đưa vào 

danh sách cả trẻ vãng lai, trẻ lang thang cơ nhỡ không có hộ khẩu thường trú 

nhưng có mặt tại địa phương trong thời gian tiêm chủng. 

 c) Bước 3: Xác minh thông tin của đối tượng tiêm chủng 

 - Trách nhiệm thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã, phường; Công an xã, 

phường. 

 - Nội dung:  

 Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn (cấp xã) chỉ đạo, tổng hợp danh sách 

gửi Công an cấp xã để kiểm tra, xác minh thông tin cơ bản người trong độ tuổi cấp 

Căn cước công dân hoặc cấp mã định danh công dân cho đối tượng tiêm chủng. 

 Công an cấp xã tiến hành đối chiếu thông tin của công dân trong dữ liệu dân 

cư để yêu cầu người dân bổ sung, hoàn chỉnh thông tin sau đó xác nhận, cập nhật 

số Căn cước công dân hoặc cấp mã định danh công dân vào danh sách. Gửi lại 

Trạm Y tế xã, phường để cập nhật lên hệ thống Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-

19. Không thực hiện xác minh thông tin đối với trường hợp không phải là công 

dân Việt nam. 

 Trường hợp người trong danh sách chưa có thông tin hoặc có thông tin 

không chính xác với dữ liệu dân cư, cơ quan Công an cấp xã có trách nhiệm xác 

minh bổ sung và gửi lại danh sách cho Trạm Y tế xã. 

Thời gian gửi lại danh sách đã được xác minh không quá 02 ngày kể từ 

ngày lập danh sách gửi công an xã xác minh. 

UBND các xã, phường, thị trấn gửi danh sách đã xác minh cho Trạm y tế 

để chuyển Trung tâm Y tế huyện, thành phố tổng hợp, báo cáo UBND huyện, 

thành phố phê duyệt. 

d) Bước 4. Nhập dữ liệu vào hồ sơ sức khỏe cá nhân, dữ liệu phải hoàn 

thành 2 ngày trước tiêm:  

 - Trách nhiệm thực hiện: cán bộ xã, thanh niên, cơ sở y tế, các điểm tiêm 

chủng. 

 - Nội dung: 

Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên cơ sở dữ liệu được xác minh của Công 

an lập kế hoạch, nhập thông tin các đối tượng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. 

 Nhập đầy đủ thông tin của người được tiêm chủng gồm Họ và tên, giới tính, 

ngày sinh, địa chỉ, nghề nghiệp, Mã nhóm danh mục đối tượng ưu tiên; Họ tên 

người giám hộ; Số Điện thoại người giám hộ, mã số bảo hiểm y tế. 

 Các đối tượng được tiêm cần được quản lý trên Hệ thống quản lý đối tượng 

và mũi tiêm Covid-19. 

đ) Bước 5. Lập kế hoạch tiêm: 
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 - Trách nhiệm thực hiện: cơ sở y tế, các điểm tiêm chủng. 

 - Nội dung: 

 Người đứng đầu đơn vị triển khai tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 (Cơ sở tiêm chủng) lập danh sách đối tượng tiêm theo quy định, gửi 

Chính quyền xã, phường, thị trấn (cấp xã) trên địa bàn để kiểm tra, xác minh thông 

tin của người dân. 

 + Thực hiện phân bổ, nhập/xuất vắc xin, vật tư tiêu hao theo phân quyền 

trên hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. 

+ Các điểm tiêm chủng tạo lập danh sách cán bộ y tế thực hiện tiêm; chọn 

vắc xin; thực hiện lập kế hoạch tiêm chủng trên hệ thống tiêm chủng vắc xin 

phòng Covid-19. 

+ Mỗi kế hoạch tiêm cần được cập nhật liên tục về thời gian bắt đầu kế 

hoạch, loại vắc xin sử dụng, ê kíp tiêm phụ trách, số lượng đối tượng tiêm, số ngày 

thực hiện, số bàn, địa điểm tiêm,…. 

 e) Bước 6. Phát giấy mời, vận động người dân đến tiêm chủng, mời đối 

tượng tiêm (Cán bộ thôn, khu phố): 

 - Trách nhiệm thực hiện: cán bộ thôn, khu phố, cơ sở y tế, các điểm tiêm 

chủng. 

 - Nội dung: 

 + Các xã, phường, thị trấn chủ động phát giấy mời cho người dân bố trí thời 

gian, sắp xếp khung giờ theo hướng giãn cách từng người, để hạn chế tập trung 

đông người đến tiêm phòng cùng lúc.  

 + Các điểm tiêm thực hiện gửi tin nhắn SMS trên hệ thống tiêm chủng vắc 

xin phòng Covid-19 để thông báo đến cho đối tượng trong kế hoạch về buổi tiêm, 

ngày tiêm, giờ tiêm dự kiến, địa điểm tiêm chủng nhằm áp dụng triệt để ứng dụng 

công nghệ thông tin, giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp giữa người với người, đảm bảo 

tiến độ thực hiện tiêm chủng.  

 g) Bước 7. Khai báo y tế điện tử hoặc giấy (Người dân tự khai báo/ 

đoàn viên thanh niên hướng dẫn): 

 - Trách nhiệm thực hiện: Người dân (tự khai báo); thanh niên; cán bộ thôn, 

khu phố hỗ trợ. 

 - Nội dung: 

 + Hướng dẫn người dân khai báo y tế tại nhà trước khi đến các cơ sở y tế, 

các điểm tiêm chủng bằng phần mềm khai báo y tế hoặc bảng giấy. 

 + Hướng dẫn người dân tải ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” và thực hiện, 

cập nhật phản ứng sau tiêm qua hình thức ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” trên di 

động. 

 + Hướng dẫn người dân cần chủ động kiểm tra lịch hẹn tiêm theo giấy mời 

hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại cá nhân đã được đăng ký; Chuẩn bị giấy tờ tùy 
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thân (CMND/ CCCD, thẻ BHYT,..), đơn thuốc đang sử dụng (nếu có). 

+ Người đến tiêm phải mang Căn cước công dân hoặc thông báo số định 

danh cá nhân có mã QR do Công an cấp và giấy xác nhận tiêm chủng vắc xin 

COVID-19 trước đó (nếu có). 

 2. Giai đoạn tiêm chủng:   

 a) Bước 1. Bố trí nơi tiêm:  

 - Trách nhiệm thực hiện: Công an, Đoàn thanh niên, Hội đoàn thể. 

 - Nội dung: Bố trí từng khu vực triển khai tiêm chủng gồm: 

 + Khu vực kiểm tra khai báo y tế trước khi vào khu vực tiêm chủng. 

 + Khu vực chờ trước tiêm, sàng lọc, tư vấn, tiêm, theo dõi và xử trí tai biến 

sau tiêm chủng 30 phút đảm bảo thông thoáng, đủ ghế ngồi và giữ khoảng giữa 

các đối tượng được tiêm chủng, nhân viên y tế, người nhà. 

 + Bố trí điểm tiêm chủng theo quy tắc 1 chiều, đảm bảo khoảng cách giữa 

các bàn/vị trí tiêm chủng để phòng chống dịch theo thứ tự như sau: Khu vực chờ 

trước tiêm chủng → Bàn đón tiếp, hướng dẫn → Bàn khám sàng lọc và tư vấn 

trước tiêm chủng → Bàn tiêm chủng → Bàn ghi chép, nhập số liệu → Khu vực 

theo dõi và xử trí tai biến sau tiêm chủng. 

 + Bố trí đối tượng tiêm theo khung giờ, chia thành nhiều bàn, điểm tiêm 

chủng bảo đảm giãn cách phòng chống dịch, an ninh trật tự; phải sử dụng tối đa 

công nghệ thông tin trong tiêm chủng, bố trí cán bộ hỗ trợ sử dụng công nghệ 

thông tin trong việc triển khai tiêm chủng. 

 + Các điểm tiêm đều có lực lượng Công an, Quân sự, đoàn viên thanh niên 

và các hội đoàn thể hỗ trợ giữ xe, đo thân nhiệt, xịt sát khuẩn rửa tay, sắp sếp bố 

trí chổ ngồi cho người dân theo hướng giữ khoảng cách. 

 b) Bước 2. Tiếp nhận và phân loại đối tượng đến tiêm chủng tại nơi tiếp 

đón; Gọi tiêm theo thứ tự, trật tự. 

 - Trách nhiệm thực hiện: Công an, Đoàn thanh niên, Hội đoàn thể. 

 - Nội dung:  

 + Phát khẩu trang cho đối tượng tiêm chủng (nếu đối tượng không mang). 

 + Thực hiện đo thân nhiệt cho đối tượng tiêm chủng.  

 + Hướng dẫn, kiểm tra đối tượng tiêm chủng và người nhà đi cùng thực 

hiện khai báo y tế điện tử hoặc khai báo y tế bản giấy. Đối với đối tượng chưa 

thực hiện đăng ký trước khi đến tiêm chủng, hướng dẫn người dân đăng ký. 

 + Gọi tiêm theo thứ tự, trật tự. 

 c) Bước 3: Hoàn thành phiếu đồng ý tiêm chủng vắc xin: 

 - Cơ quan thực hiện: Đoàn thanh niên, Hội đoàn thể. 

 - Nội dung:  

 Cung cấp phiếu đồng ý tiêm chủng vắc xin COVID-19 theo mẫu. Người 
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được tiêm chủng/ người giám hộ điền thông tin và ký vào phiếu đồng ý tiêm 

chủng trước khi sàng lọc.  

 d) Bước 4. Khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin: 

 - Trách nhiệm thực hiện: Cơ sở y tế, điểm tiêm chủng. 

 - Nội dung:  

 + Điền đầy đủ thông tin kết quả khám sàng lọc trên nền tảng quản lý tiêm 

chủng Covid-19. Nếu cơ sở tiêm chủng không điền được thông tin này trên hệ 

thống thì in phiếu khám sàng lọc.  

 + Nhân viên y tế thực hiện khám sàng lọc và điền thông tin vào phiếu khám 

sàng lọc.  

 + Nếu đủ điều kiện tiêm chủng thì hướng dẫn đối tượng đến khu vực tiêm 

và tư vấn cho đối tượng tiêm chủng, người giám hộ về tác dụng, lợi ích của việc 

sử dụng vắc xin và giải thích những sự cố bất lợi có thể gặp sau tiêm chủng. 

Thông báo cho đối tượng tiêm chủng, người giám hộ về tác dụng, liều lượng, 

đường dùng của loại vắc xin được tiêm chủng. Tư vấn các thông tin về theo dõi 

sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 các nội dung quy định. Nếu đối tượng 

không đủ điều kiện tiêm thì tư vấn để chuyển cơ sở tiêm chủng hoặc ra về.  

 đ) Bước 5. Thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho đối tượng theo 

đúng chỉ định, bảo đảm an toàn theo quy định của Bộ Y tế: 

 - Trách nhiệm thực hiện: Cơ sở y tế thực hiện tiêm chủng. 

 - Nội dung: thực hiện quy trình tiêm theo quy định của Bộ Y tế. 

 Điểm tiêm chủng kiểm tra, đối chiếu các thông tin và cập nhật, bổ sung các 

thông tin tiêm chủng (nếu có), thực hiện tiêm chủng, nhập thông tin về mũi tiêm 

mới trên Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19. 

 e) Bước 6. Theo dõi sự cố bất lợi sau tiêm chủng; Cấp giấy chứng nhận 

tiêm: 

 - Trách nhiệm thực hiện: cơ sở y tế, điểm tiêm chủng, Đoàn Thanh niên. 

 - Nội dung:  

 + Theo dõi người được tiêm ít nhất 30 phút sau tiêm chủng tại điểm tiêm. 

Đối với cơ sở tiêm chủng sử dụng bản in phiếu khám sàng lọc thì thực hiện nhập 

thông tin của người đã được tiêm sau khi tiêm xong. 

  + Sau khi kết thúc thời gian theo dõi sau tiêm chủng tại điểm tiêm, cơ sở 

tiêm chủng cung cấp giấy xác nhận đã tiêm vắc xin COVID-19 theo mẫu quy 

định. 

 + Đối tượng tiêm sẽ được cấp giấy Chứng nhận đã tiêm chủng vắc xin 

phòng Covid-19 sau khi tiêm gồm: Giấy chứng nhận tiêm chủng và Chứng nhận 

trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử. Ngoài ra, đối tượng tiêm có thể thực hiện tra 

cứu trực tuyến chứng nhận tiêm chủng trên Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng 

Covid-19 quốc gia  (https://tiemchungcovid19.gov.vn/). 
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 + Hướng dẫn đối tượng tiêm vắc xin tự theo dõi tại nhà chặt chẽ trong vòng 

24 giờ và tiếp tục theo dõi trong vòng 28 ngày sau tiêm chủng, đặc biệt trong vòng 

7 ngày đầu sau tiêm chủng về các dấu hiệu: toàn trạng, tinh thần, ăn, ngủ, thở, phát 

ban, triệu chứng tại chỗ tiêm, thông báo cho nhân viên y tế nếu có dấu hiệu bất 

thường.  

 + Tiếp nhận tư vấn các trường hợp phản ứng thông thường sau tiêm chủng, 

tiếp nhận các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng phải tiến hành cấp cứu, 

điều trị và báo cáo Sở Y tế trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận người 

bị tai biến.  

 3. Quản lý sau tiêm:   

 a) Bước 1. 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: 

 - Cơ quan thực hiện: Cơ sở y tế thực hiện tiêm chủng; Đoàn thanh niên; cán 

bộ xã, phường. 

 - Nội dung:  

+ Nhập liệu lên hệ thống Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. 

+ Đối với số lượng mũi tiêm đã nhập Excel nhưng chưa cập nhật lên hệ 

thống: Đề nghị cán bộ thực hiện chuẩn hoá dữ liệu và cập nhật lên Hệ thống theo 

tài liệu hướng dẫn của Viettel. 

+ Đối với số lượng mũi chưa nhập lên file Excel (đang lưu bản giấy): 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.  

 + Đối với các phiếu không đủ thông tin như trên, đề nghị cán bộ xã, phường 

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. 

 Sau khi hoàn thiện việc nhập dữ liệu cho đối tượng đã tiêm chủng, Chủ tịch 

UBND cấp xã ký chứng thư số đối với dữ liệu kết quả tiêm trên Nền tảng quản lý 

tiêm chủng COVID-19. Trong thời gian chưa có chứng thư số, Chủ tịch UBND 

cấp xã chủ trì lập biên bản giữa các bên liên quan xác nhận tính chính xác của dữ 

liệu kết quả tiêm. 

 b) Bước 2: Kiểm tra sức khỏe một số trường hợp, khoảng 5%:  

 Cơ quan thực hiện: cơ sở y tế, các điểm tiêm chủng. 

 Nội dung: điện thoại đến một số các trường hợp cần theo dõi. 

 c) Bước 3: Trực đường dây nóng để tư vấn sức khỏe sau tiêm: 

 - Cơ quan thực hiện: Cơ sở y tế, các điểm tiêm chủng. 
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- Nội dung: tư vấn, hướng dẫn xử lý đối với các trường hợp phát sinh dấu 

hiệu bất thường sau tiêm chủng. 

III. Giải pháp đảm bảo thực hiện quy trình: 

1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phân công nhiệm vụ, tổ chức thực 

hiện đồng bộ quy trình chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid- 9 cho trẻ từ 12 đến 

17 tuổi trên địa bàn phụ trách; tổ chức kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa 

phương thực hiện đảm bảo tiến độ và an toàn. 

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn căn cứ Kế hoạch của huyện, 

thành phố xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 

trên địa bàn và tổ chức các khu dân cư rà soát, lập danh sách, tổng hợp số lượng 

cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi thuộc địa phương mình, giao công an thực hiện xác minh 

thông tin và gửi về Trạm Y tế xã, phường, thị trấn tổng hợp gửi Trung tâm Y tế 

huyện, thành phố. 

2. Công an tỉnh: Phối hợp với Sở Y tế nghiên cứu triển khai thực hiện Chiến 

dịch làm sạch dữ liệu tiêm chủng và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 

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. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Thông 

tin các nội dung và tuyên truyền cho các bậc phụ huynh về lợi ích của việc tiêm 

chủng, và cung cấp phiếu đồng ý tiêm chủng trước khi triển khai để phụ huynh xác 

nhận vào phiếu. Bố trí cán bộ hỗ trợ ngành Y tế trong thời gian triển khai tiêm 

chủng 

4. Sở Y tế tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình tiêm 

chủng tại các điểm tiêm chủng trên địa bàn tỉnh; triển khai các điểm tiêm chủng 

theo kế hoạch và tổ chức xử lý, cấp cứu kịp thời sự cố bất lợi sau tiêm vắc xin 

phòng Covid-19; phân tích, đánh giá điều trị các trường hợp gặp sự cố bất lợi sau 

tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn.  

5. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì chỉ đạo công tác truyền thông chiến 

dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh; Tổ 

chức hướng dẫn, hỗ trợ việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hồ sơ sức 

khỏe cá nhân cho tiêm chủng; xây dựng hệ thống chứng nhận tiêm chủng; tổng 

hợp dữ liệu và công khai trên bản đồ số hóa chiến dịch tiêm chủng. 

6. Tỉnh đoàn Thanh niên huy động, phân công cán bộ tham gia hỗ trợ các 

điểm tiêm chủng tại tuyến tỉnh và trên địa bàn các huyện, thành phố.  

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ 

chức triển khai thực hiện./. 
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