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TRIỂN KHAI LÀM SẠCH VÀ KÝ SỐ XÁC NHẬN THÔNG TIN ĐỂ 

“CẤP HỘ CHIẾU VACCINE”



THỐNG KÊ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU TIÊM CHỦNG

- Khó khăn:

+ Ban đầu dữ liệu tiêm chưa đúng chuẩn: (nhiều giai đoạn với yêu cầu 

thu thập thông tin tiêm khác nhau: đặt biệt giai đoạn 08/2021 -10/2021 

=> trường CCCD không bắt buộc; không cảnh báo trùng CCCD...)

+ Form ký số xác nhận thông tin tiêm chủng chưa hoàn chỉnh, ví dụ: 

không xuất được danh sách ký xác nhận tiêm ra excel để dò,

+ Khi có 01 dòng lỗi trong số người ký xác nhận tiêm => không ký 

được cả danh sách và không chỉ ra dòng lỗi



THỐNG KÊ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU TIÊM CHỦNG

- Thuận lợi:

+ Có sự phối hợp nhịp nhàng giữa Viettel; Sở Y tế và cơ sở tiêm chủng 

trong hỗ trợ đăng ký chữ ký số và kỹ thuật triển khai.

+ Sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị trong công tác xác nhận thông tin 

tiêm chủng để cấp “Hộ chiếu vaccine”



GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT

- Giải pháp tạm thời

+ Xuất danh sách tiêm chủng tại “/BaoCao/BaoCaoCovid/BaoCaoDSChungNhanTiemChung” 

nhằm rà soát và bổ sung thông tin thiếu (CCCD; quốc tịch...)

+ Đối chiếu danh sách trên với danh sách ký số xác nhận tiêm chủng 

tại form ký số => lọc ra danh sách người tiêm chưa được đưa vào ký số

+Khuyến cáo sử dụng trình duyệt “Cốc cốc” trong ký số xác nhận 

thông tin tiêm => nhẹ, ít lỗi.



- Giải pháp tạm thời

+ Khuyến cáo thực hiện load danh sách cần ký số xác nhận tiêm chủng 

theo chi tiết thời gian tiêm theo ngày => mục đích hạn chế và tìm ra dữ liệu 

lỗi

+ Lưu lại danh sách dữ liệu lỗi tìm được để loại ra trong các lần ký số 

tiếp theo => Bệnh viện Trường ghi nhận 7 trường hợp có lỗi.

GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT



GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT

- Đề xuất

+ Công ty viết phần mềm Viettel hoàn chỉnh module ký số: 1, chỉ ra 

dòng lỗi; báo chi tiết lỗi. 2, cho phép xuất danh sách ký số ra file excel. 3, 

cho phép chọn nhanh số dòng ký số (hiện nay đang để 500).

+ Ban ngành: cơ quan công an đồng bộ giữa dữ liệu CCCD và CMND 

=> nhiều trường hợp tất cả các thông tin hành chính đều đúng nhưng không 

thể lấy vào danh sách ký số.



CẢM ƠN SỰ LẮNG NGHE CỦA QUÝ ANH, CHỊ


