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Thực hiện Công văn số 1975/BYT-CNTT

ngày 19/04/2022 về việc “làm sạch” dữ

liệu tiêm chủng COVID-19 và triển khai

ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”, Trung

tâm Y tế Phong Điền đã triển khai và xin

báo cáo kinh nghiệm thu thập, xác minh

thông tin phục vụ tiêm chủng văc xin

phòng COVID-19 theo sự phân công của

Ban Tổ chức hội nghị như sau:



I. TIẾN ĐỘ KÝ XÁC NHẬN "HỘ CHIẾU VẮC XIN” TÍNH

ĐẾN NGÀY 12/05/2022.



Nhận xét: Các điểm tiêm đã triển khai

khá tốt tiến đô ̣ thực hiện, các điểm

tiêm làm sạch dữ liệu và ký xác thực

dữ liệu. Số đối tượng không hiển thị

ký duyệt hộ chiếu vac xin trên phần

mềm do bị lỗi số CMND/CCCD sẽ

được tiếp tục lọc để chuyển cho Công

an xác minh, bổ sung thông tin để ký

xác thực dữ liệu.



1. Công tác Tổ chức,chỉ đạo thực hiện: 

UBND huyện sớm ban hành công văn chỉ

đạo triển khai thực hiện: Công văn số

1603/UBND-VP ngày 29/4/2022 của UBND 

huyên về việc Triển khai thực hiện việc tiêm văc

xin phòng COVID-19 và ký xác nhận “Hộ chiếu

vắc xin). Đã chỉ đạo và theo dõi tiến độ trên các 

nhóm Zalo liên quan đặc biệt là nhóm Ban chỉ 

đạo PCD COVID-19.

II. NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM



2. Công tác phối hợp và triển khai thực hiện:

- Trung tâm y tế đã thành lập Tổ “làm sạch” dữ

liệu tiêm chủng COVID-19 và triển khai ký xác

nhận “Hộ chiếu vắc xin”. Thành phần gồm Cán

bộ Trung tâm y tế và đại diện 17/17 điểm tiêm

phòng COVID-19. Trong đó TTYT có 4 cán bộ,

ngoài việc phụ trách và triển khai ký xác nhận

“Hộ chiếu vắc xin”, tại các điểm tiêm chung,

nhóm cán bộ này còn có trách nhiệm làm đầu

mối kết nối, tập huấn, hướng dẫn, giám sát hỗ

trợ tất cả các điểm tiêm của 16 xã,thị trấn.



NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ RÀ SOÁT, NHẬP DỮ LIỆU TIÊM CHỦNG



- Đã tổ chức hội họp, tập huấn trực

tiếp để “triển khai giấy chứng nhận

điện tử tiêm vắc xin COVID-19”; đẩy

nhanh tiến độ bổ sung, xác thực thông

tin tiêm chủng COVID-19 để phục vụ

kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về

dân cư ; hướng dẫn triển khai cấp “Hộ

chiếu vắc xin” và quán triệt việc bổ

sung, xác thực thông tin tiêm chủng

COVID-19.



- CNTT Trung tâm y tê ́ Phong Điền đã

chủ động phối hợp với đầu mối CNTT

sở Y tê ́ đê ̉ ̀ được cấp 17 chữ ky ́ sô ́ cho

16 trạm y tê ́ xa ̃ va ̀ Trung tâm của (Ban

cơ yếu chính phủ). Đây cũng là mấu

chốt giúp cho việc ky ́ sô ́ đãm bảo đúng

tiến đô ̣.



- Các thành viên trong Tổ :”làm sạch” dữ liệu

đã triển khai, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ

nhau trong quá trình thực hiện. Tranh thủ làm

việc ngoài giờ để khắc phục tình trạng phần

mềm, mạng chạy chậm, trong những giờ cao

điểm. Số đối tượng ảo ( nhiều tài khoản) cơ bản

đã gộp xong và ký xác nhận thành công. Số đối

tượng bị thiếu hoặc sai lệch thông tin về Mã

định danh,CCCD/CMND thì đã, đang và sẽ phối

hợp với công an và chính quyền địa phương để

xác minh lại và tiếp tục ký xác nhận “ Hộ chiếu

văc xin”.



NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ TEST VÀ PHÂN LUỒN TIÊM VACXIN



- Trong việc phối hợp với công an để xác minh một số

thông tin liên quan thì các điểm tiêm sau khi lọc ra số

đối tượng bị lỗi hoặc thiếu thông tin sẽ chuyển sang

công an của xã, thị trấn liên quan để nhờ xác minh lại,

Cán bộ phụ trách “làm sach” dữ liệu trực tiếp cùng

Công an địa phương tìm lại thông tin hoặc chuyển danh

sách nhóm đối tượng này để nhờ công an xác minh giúp

và chuyển lại. Mọi khó khăn và tiến độ thực hiện trong

quá trình phối hợp đều báo về cho chính quyền địa

phương (BCĐ của xã/thị trấn) để có sự chỉ đạo, hỗ trợ

kịp thời. Riêng điểm tiêm chung (TTYT) thì danh sách

số người bị lỗi hoặc thiếu thong tin sau khi lọc sẽ

chuyển về địa phương liên quan để nhờ Tổ “làm

sạch”dữ liệu tiếp tục công việc trên.



NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ TIÊM VACXIN TẠI CÁC TRƯỜNG HỌC



NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ TIÊM VACXIN TẠI NHÀ DÂN



- Hiện tại, nhiều người tiêm mũi 1 tại điểm tiêm

này, mũi 2 tiêm điểm tiêm khác rồi mũi tiêm kế

tiếp quay về địa phương , trong khi đi nơi khác

tiêm văc xin thì điểm tiêm mới không dò tìm đối

tượng trên hệ thống mà nhập thành đối tượng

mới nên xảy ra tình trạng một người nhưng có

nhiều tên dẫn đến việc số mũi tiêm không trùng

khớp gây mất thời gian trong việc lọc đối tượng

trùng nên cần phải có thời gian để tiếp tục tìm

kiếm thông tin cho nhóm đối tượng này.



NHỮNG HÌNH ẢNH LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ CHỈ ĐẠO, GIÁM SÁT



Tiếp tục triển khai tiêm chủng và thực hiện

“làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19, Thực

hiện ký số toàn bộ đối tượng tiêm chủng đã được

xác thực đúng thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc

gia về dân cư theo hướng dẫn tại các Công văn

của Bộ Y tế. Đặc biệt, khẩn trương thực hiện các

công văn, kế hoạch của Sở y tế, của UBND

huyện để tiếp tục triển khai thực hiện “làm

sạch” dữ liệu và ký xác nhận cấp ”Hộ chiếu văc

xin ” đúng tiến độ đặt ra.

III. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI



Công An và chính quyền địa phương

tiếp tục hợp tác, hỗ trợ xác minh sớm

số đối tượng bị lỗi hoặc thiếu thông tin

để các điểm tiêm hoàn thiện dữ liệu ký

xác thực đúng tiến độ.

Đề xuất:



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


