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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng    năm 2021 

Kính gửi:  

- Sở, ban, ngành thành phố; 

- Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức; 

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện.  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố; 

- Tập đoàn Viettel. 

Thực hiện công văn số 2552/BCĐ ngày 01/8/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh Kế hoạch 

số 2427/KH-BCĐ tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt 5 tại 

Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số nội 

dung ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tổ chức tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 như sau: 

1. Về đăng ký tiêm 

- Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, 

huyện triển khai đến các cá nhân, tổ chức trên địa bàn hoặc phạm vi quản lý tải 

ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” hoặc truy cập Cổng thông tin tiêm chủng 

COVID-19 (https://tiemchungcovid19.gov.vn/) của Bộ Y tế để đăng ký tiêm. 

- Hỗ trợ kỹ thuật: Tổng đài 19009095. 

- Tài liệu hướng dẫn đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 được 

đăng tải tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/user-manual, gồm: 

+ Hướng dẫn đăng ký tiêm dành cho người dân; 

+ Hướng dẫn đăng ký tiêm dành cho tổ chức; 

+ Hướng dẫn sử dụng Sổ sức khỏe điện tử. 

2. Sử dụng Hệ thống quản lý tiêm chủng COVID-19 quốc gia 

- Dữ liệu của người dân, tổ chức đăng ký tiêm thông qua ứng dụng “Sổ 

sức khỏe điện tử” hoặc Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 sẽ được đồng bộ 

tự động về các địa phương trên Hệ thống quản lý tiêm chủng COVID-19 quốc 

gia https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn theo thông tin địa chỉ hiện tại được 

khai báo của người dân hoặc tổ chức.  

- Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, Ủy ban nhân dân 

thành phố Thủ Đức; các quận, huyện tiếp tục sử dụng phần mềm Hệ thống quản 
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lý tiêm chủng COVI-19 quốc gia (https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn/) đã 

được triển khai trong thời gian vừa qua để phục vụ quản lý công tác tiêm phòng 

COVID-19: lập kế hoạch tiêm; nhắn tin mời tiêm; kiểm tra thông tin người đến 

tiêm và nhập kết quả tiêm tại điểm tiêm (chi tiết theo công văn số 1533/STTTT-

CNTT ngày 15/7/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về chuẩn bị ứng dụng 

CNTT tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19).  

- Đầu mối hỗ trợ kỹ thuật:  

+ Tổng đài 19009095; 

+ Các nhân sự hỗ trợ kỹ thuật của Tập đoàn Viettel đã được cử đến Ủy 

ban nhân dân thành phố Thủ Đức; các quận, huyện. 

3. Đối với dữ liệu đăng ký tiêm của các tổ chức đã đăng ký trên Hệ 

thống của thành phố (https://form.tphcm.gov.vn) trong thời gian vừa qua 

Ngày 27/7/2021, Sở Thông tin và Truyền thông gửi các cơ quan đầu mối 

đăng ký danh sách tiêm công văn số 1603/STTTT-CNTT về phối hợp lập danh 

sách đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 để đề nghị rà soát danh sách đối 

tượng tiêm, hoàn thành trước ngày 29/7/2021.  

Từ ngày 01/8/2021, Hệ thống đăng ký của thành phố ngừng tiếp nhận 

đăng ký mới; các đơn vị chỉ sử dụng hệ thống này để rà soát dữ liệu trong công 

tác phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông chuyển dữ liệu đăng ký tiêm về Ủy 

ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện, hoàn thành trước ngày 

07/8/2021. 

4. Đề nghị Tập đoàn Viettel tiếp tục phân công nhân sự hỗ trợ kỹ thuật 

đối với Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố, Ủy ban nhân dân 

thành phố Thủ Đức, các quận, huyện trong quá trình sử dụng các hệ thống thông 

tin nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục Tin học hóa (để p/h); 

- PCT UBND TPHCM Dương Anh Đức (để b/c); 

- Sở Y tế; 

- Thành đoàn TP.HCM; 

- Giám đốc; PGĐ Trinh; 

- Phòng CNTT; TT CNTT-TT; 

- Lưu VT, P.CNTT (MTT.30). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Thị Trung Trinh 
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