
 

 

 

      Kính gửi :   

- Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố; 

- Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố; 

- Bệnh viện Phục Hồi chức năng; 

- Bệnh viện Y học cổ truyền; 

- Bệnh viện Răng Hàm Mặt; 

- Bệnh viện Giao thông vận tải; 

- Bệnh viện trường Đại học Y Dược; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

 
Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, 

cần quyết liệt và khẩn trương thực hiện các giải pháp phòng chống dịch trong đó có 

tiêm vắc xin phòng COVID-19. Thời tiết lại đang vào mùa mưa bão, ảnh hưởng 

đến tiến độ tiêm chủng. Sở Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các cấp quan tâm chỉ đạo 

việc tiêm chủng như sau: 

1/ Triển khai việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 ngay sau khi bão vừa 

kết thúc. 

2/ Phổ biến đến các đối tượng trong diện được tiêm chủng, thuộc các đơn 

vị/địa phương được tiêm chủng tiến hành đăng ký tiêm chủng trực tuyến theo 

hướng dẫn đính kèm và đến tiêm chủng đúng thời gian điểm tiêm qui định (hướng 

dẫn đính kèm). Đối với các nhóm được phân bổ chung, đề nghị tổng hợp, có văn 

bản gởi Sở Y tế đề xuất số lượng cụ thể để điều phối vắc xin. 

3/ Các đơn vị có tên trong danh sách phân công các điểm tiêm chủng khẩn 

trương nhận vắc xin tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tiến hành tiêm chủng 

ngay sau khi nhận được, đúng tiến độ qui định, trước ngày 25/9/20221 (Phân công 

điểm tiêm đính kèm). 

4/ Điểm tiêm chủng có thể lưu động tùy theo bố trí của đơn vị phụ trách tiêm 

chủng, đảm bảo an toàn tiêm chủng, kiểm soát tốt nhiễm khuẩn đối với hoạt động y 

tế theo qui định và tuân thủ nghiêm 5K. 

5/ Bệnh viện Mắt và Bệnh viện Tâm thần sẵn sàng nhân lực đã được tập huấn 

về an toàn tiêm chủng, tham gia các điểm tiêm chủng khi có yêu cầu. Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo dõi và hỗ trợ các điểm tiêm khi cần thiết. 

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BV Mắt, Bv Tâm thần ; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 
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QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 
 

Quy trình đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho cá nhân qua App 

1. Đăng ký tài khoản 

1. Đăng ký tài khoản 

• Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” trên kho CH 

Play (Android) hoặc AppStore (IOS) 

• Bước 2: Nhập thông tin đăng ký (Họ tên, số điện thoại, mật khẩu) và 

đăng nhập. 

• Bước 3: Chỉnh sửa và bổ sung các thông tin cá nhân đầy đủ. 

• Bước 4: Bổ sung thông tin người thân trong mục “Hồ sơ sức khỏe” 

2. Đăng ký tiêm chủng: Tại màn hình trang chủ chọn chức năng “Đăng ký 

tiêm” và thực hiện theo các bước sau:  

• Bước 1: Lựa chọn đăng ký cho bản thân hoặc người thân. Nhập các 

thông tin đăng ký tiêm và nhấn “Tiếp tục” để chuyển sang giao diện 

“Tiền sử tiêm”. 

• Bước 2: Tại giao diện “Tiền sử tiêm” điền các thông tin và lựa chọn 

tiếp tục để chuyển sang giao diện “Phiếu đồng ý”. 

• Bước 3: Sau khi đọc các thông tin tại giao diện “Phiếu đồng ý”, tích 

chọn vào ô đồng ý tiêm chủng và nhấn “Xác nhận” để đăng ký tiêm. 

Màn hình giao diện “Đăng ký thành công” hiển thị. 

 

Quy trình đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho cá nhân qua Website 

1. Truy cập hệ thống 

• Bước 1: Truy cập vào: https://tiemchungcovid19.gov.vn. Nhấn vào 

biểu tượng “Đăng ký tài khoản tổ chức”. 

• Bước 2: Chọn chức năng “ Đăng ký tiêm vắc xin” -> chọn “Đăng ký 

tiêm vắc xin covid – 19 cho cá nhân”. 

• Bước 3: Lựa chọn đăng ký tiêm cho bản than hoặc người thân. 

2. Đăng ký tiêm chủng 
Bước 1: Nhập thông tin cá nhân bao gồm thông tin người đăng ký 

(Thông tin này có thêm khi chọn đăng ký cho người thân) và thông tin 

người đăng ký tiêm. 

• Bước 2: Nhập thông tin tiền sử bệnh: Lưu ý người dân cần khai báo 

đúng và đủ thông tin để đảm bảo tốt cho quá trình tiêm chủng. 

• Bước 3: Nhập xác nhận đồng ý tiêm: Sau khi đọc các thông tin phiếu 

đồng ý cung cấp, người dân tích chọn vào ô đồng ý tiêm và xác nhận 

để chuyển qua bước 4. 

• Bước 4: Hoàn thành đăng ký: Sau khi xác nhận đồng ý tiêm, màn 

hình hiển thị giao diện xác thực OTP, người dân nhập mã OTP được 

gửi về số điện thoại đăng ký và nhấn xác nhận để kết thúc đăng ký. 

 

 

https://tiemchungcovid19.gov.vn/


 

 

Quy trình đăng ký tiêm vắc xin phòng  COVID-19 cho Tổ chức/Doanh nghiệp: 

1. Đăng ký tài khoản 
• Bước 1: Truy cập vào: https://tiemchungcovid19.gov.vn. Nhấn vào 

biểu tượng “Đăng ký tài khoản tổ chức”. 

• Bước 2: Chọn chức năng “ Đăng ký tiêm vắc xin” chọn “Đăng ký 

tiêm vắc xin covid19 cho tổ chức”,  

• Bước 3: Nhập thông tin và nhấn vào biểu tượng “Đăng ký”. 

2. Thêm mới đối tượng 
• Bước 1: Nhập số điện thoại đăng ký và mật khẩu để đăng nhập.  

• Bước 2: Nhấn vào biểu tượng “Thêm đối tượng” hoặc import đối 

tượng từ file excel mẫu. 

• Bước 3: Nhập thông tin người đăng ký tiêm và tiền sử bệnh tật. 

3. Xuất danh sách đăng ký tiêm 

• Bước 1: Lựa chọn danh sách đối tượng tiêm chủng. 

• Bước 2: Nhấn vào biểu tượng “Xuất excel mẫu 1 (MOH)” để xuất 

file danh sách số người đăng ký tiêm. 

• Bước 3: Gửi file Excel cho Cơ sở tiêm để phê duyệt và lập kế hoạch 

tiêm. 

 

Cá nhân cần đăng ký tiêm chủng trực tuyến trước khi tham gia tiêm 

chủng. 

Điện thoại hỗ trợ: 19009095 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tiemchungcovid19.gov.vn/


 

 

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG TIÊM CHỦNG 40.000 LIỀU VẮC XIN ASTRA ZENENCA –Đợt 7 

(Căn cứ Quyết định số 2250/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh về việc phân bổ 40,000 liều vắc xin  

phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế) 

TT Đơn vị/địa phương 
Nhu 

cầu 

Phân bổ/ 

người 
Ghi chú Phân công phụ trách tiêm chủng 

1 

Công chức các cơ quan hành chính 

nhà nước, đảng đoàn thể trên địa 

bàn tỉnh 

Thực tế 1000 
Các cơ quan, đơn vị, địa 

phương cung cấp 

Trung tâm y tế/Trạm y tế 9 huyện/thị 

xã/thành phố 

2 
Viên chức các đơn vị sự nghiệp trên 

địa bàn tỉnh 
Thực tế 3000 

Các đơn vị sự nghiệp 

cung cấp 

Trung tâm y tế/Trạm y tế 9 huyện/thị 

xã/thành phố 

3 

Giáo viên, Nhân viên thuộc ngành 

giáo dục và đào tạo tỉnh từ 50 tuổi 

trở lên và Ban Giám hiệu các 

Trường trên địa bàn tỉnh 

Thực tế 5000 Sở GD ĐT cung cấp 

TTYT/TYT 8 huyện/thị xã 

Riêng TP Huế: BV PHCN (phụ trách 

tiêm các đơn vị Nam Sông Hương); 

BV YHCT(phụ trách tiêm các đơn vị 

Bắc Sông Hương 

4 

Tổ COVID 19 cộng đồng, Dân quân 

tự vệ, Công an xã không chính quy 

tại các địa phương tham gia chống 

dịch 

Thực tế 1000 
UBND các địa phương 

cung cấp 

Trung tâm y tế/Trạm y tế 9 huyện/thị 

xã/thành phố 



 

 

5 
Các cơ quan Trung ương trên địa 

bàn 
 Thực tế 500 

Các cơ quan, đơn vị 

Trung ương cung cấp 

TTYT/TYT 8 huyện/thị xã 

Riêng TP Huế: Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh phụ trách 

6 
Các cán bộ, nhân viên tại bến Cảng, 

nhà Ga... 
Thực tế  100 

Sở Giao thông Vận tải 

cung cấp 

Bệnh viện Giao thông vận tải 

7 
Các Chợ trên địa bàn thành phố 

Huế: 
    

UBND thành phố Huế 

cung cấp 

 

- Đông Ba (đã tiêm 500) 3,500 500 Bệnh viện Giao thông vận tải 

- An Cựu 468 468 Bệnh viện Phục hồi chức năng 

- Vỹ Dạ 310 310 Bệnh viện Răng Hàm Mặt 

- Tây Lộc 860 860 Bệnh viện Giao thông vận tải 

- Chợ đầu mối Phú Hậu 800 800 Bệnh viện Y học cổ truyền 

- Bến Ngự 400 400 Bệnh viện Phục hồi chức năng 

- An Hòa 240 240 Bệnh viện Y học cổ truyền 

- Chợ Xép Thuận Lộc 330 330 Bệnh viện Răng Hàm Mặt 

- Chợ Cống 360 360 Bệnh viện Răng Hàm Mặt 

- Chợ Cá Phú Hậu 200 200 Bệnh viện Y học cổ truyền 



 

 

8 

Chợ tại các huyện, thị xã còn lại (08 

địa phương) 300 người/01 chợ/01 

địa phương 

  2400 
UBND các huyện/thị xã 

cung cấp 

TTYT/TYT 8 huyện/thị xã 

 

9 
Các nhân viên siêu thị Vin-mart, 

các siêu thị khác 
  100 

Sở Công thương cung 

cấp 

TTYT/TYT 8 huyện/thị xã 

Riêng TP Huế: Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh phụ trách 

10 Tài xế xe tải, xe chở hàng   500 
Sở GTVT, UBND các 

địa phương cung cấp 

Trung tâm y tế/Trạm y tế 9 huyện/thị 

xã/thành phố 

11 

Một số Doanh nghiệp đóng góp 

ngân sách lớn trên địa bàn; Doanh 

nghiệp trong các KKT CN tỉnh, 

Doanh nghiệp tại các địa phương 

    

Số liệu do BQL KKT 

CN tỉnh, Sở Công 

thương,  UBND các địa 

phương cung cấp 

(Các điểm tiêm cần di động đối với 

các đơn vị có số người lao động lớn, 

phân bố tập trung) 

- Công ty SCAVY Huế 7,073 2500   Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

- 
Công ty TNHH Bia Carlsberg VIỆT 

NAM 
720 720   TTYT Hương Thủy 

- 
Công ty TNHH Baosteel Can Making 

(Huế VN) 
134 134   TTYT Phú Vang 

- Công ty CP Cấp nước TT Huế 301 301   Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

- Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh 110 110   TTYT TP Huế 

- Công ty TNHH Laguna 596 596   Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

- Công ty CP Chăn nuôi CP Việt Nam 1,273 500   Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 



 

 

- 
Công ty Cổ phần Môi trường và Công 

trình đô thị Huế 
  150   TTYT TP Huế 

- Công ty CP xi măng Đồng Lâm 486 
250   TTYT Phong Điền 

236  Bệnh viện Giao thông vận tải 

- Công ty CP Frit Huế 434 434   TTYT Hương Thủy 

- 
Công ty TNHH HANESBRANDS 

Việt Nam - Huế ( HBI Huế) 
7,275 2500   Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

- 
Công ty TNHH Xi Măng Lusk (Việt 

Nam) 
713 713   TTYT Hương Trà  

- Cty CP One-One miền Trung 298 298   TTYT TP Huế 

- 
Công ty TNHH  MTV Thực phẩm 

Huế 
62 62   TTYT TP Huế 

- Công ty CP Sợi Phú Bài 780 780   TTYT Hương Thủy + BV Mắt Huế 

- Công ty CP Dệt May Huế 743 743   
TTYT Hương Thủy + BV Tâm thần 

Huế 

- 

Một số Công ty Dệt may, Công ty 

sợi... trong Khu Kinh tế, Công nghiệp 

tỉnh và trên địa bàn tỉnh 

- 2000 BQL KKT CN tỉnh, 

UBND các địa phương 

cung cấp 

Các TTYT/ TYT 9 huyện/TX/TP 

- 
Các Doanh nghiệp khác ... trong Khu 

Kinh tế, Công nghiệp tỉnh 
- 3000 Các TTYT/ TYT 9 huyện/TX/TP 

- 
Các Công ty Thủy điện Bitexco -Tả 

trạch 32 32 Sở Công thương cung 

cấp số liệu  

TTYT Hương Thủy 

- Các Công ty Thủy điện còn lại 30 30 TTYT huyện/thị xã nơi đơn vị đóng 

- Công ty Thái Đông Anh 150 150 TTYT TP Huế 



 

 

- 
Một số Công ty thiết bị Y tế, Dược ... 

trên địa bàn 
100 100 Sở Y tế cung cấp số liệu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

12 Đại Học Huế   650 
Số liệu do Đại học Huế 

cung cấp 
Bệnh viện Đại học Y Dược Huế 

13 

Các Ngân hàng Thương mại Cố 

phần trên địa bàn tỉnh (các đơn vị 

chưa được bố trí tiêm đủ vắc xin) 

  800 

Số liệu do Ngân hàng 

Nhà nước và các Ngân 

hàng Thương mại cung 

cấp  

Bệnh viện Răng Hàm Mặt 

14 Chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh - 378 Ban Tôn giáo cung cấp Bệnh viện Y học cổ truyền 

15 
Cac Doanh nghiệp Viễn thông, điện 

lực... trên địa bàn tỉnh 
  1200 

Các DN Viễn thông, điện 

lực cung cấp 
Bệnh viện Phục hồi chức năng 

16 
Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hiệp 

Hội Doanh Nghiệp trẻ tỉnh 
  500 

Các Hiệp Hội DN cung 

cấp 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

17 
Người dân, nhân viên các Quán ăn 

dọc Quốc Lộ 1A trên địa bàn 
  2000 

UBND các địa phương 

cung cấp 
Các TTYT/ TYT 9 huyện/TX/TP 

18 Số lượng vắc xin dự phòng    65    

 TỔNG CỘNG  40000   
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