
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 228 /KH-UBND Lạng Sơn, ngày 18 tháng 11 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai Quy trình xác minh, xác thực thông tin tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 trên Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19  

với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

 

 Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế tại 

các Công văn: số 8938/BYT-DP ngày 21/10/2021 về việc hướng dẫn Quy trình 

xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, số 9438/BYT-

CNTT ngày 05/11/2021 về việc hướng dẫn Quy trình xác thực thông tin người 

dân trên Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19, số 9458/BYT-CNTT ngày 

08/11/2021 về việc hướng dẫn Quy trình xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng 

COVID-19; UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch triển khai Quy trình xác 

minh, xác thực thông tin tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên Nền tảng quản lý 

tiêm chủng COVID-19 với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (gọi tắt là Kế hoạch) 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Phát huy được hiệu quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong 

phòng, chống dịch COVID-19, phục vụ chia sẻ, xác thực thông tin tiêm chủng 

trên Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 với thông tin trong Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, sinh 

sống và làm việc nhằm thực hiện mục tiêu kép theo Nghị quyết số 128/NQ-CP 

ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. 

2. Xác định cụ thể các nội dung công việc, công tác phối hợp, trách nhiệm 

của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện quy trình và các 

nội dung phục vụ kết nối, chia sẻ, xác thực thông tin tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. 

3. Các cơ quan, đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham 

gia phối hợp phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng 

nội dung, tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an ninh an toàn; giải quyết kịp 

thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. 

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Nội dung thực hiện 

- Triển khai Quy trình xác minh thông tin và tiêm vắc xin phòng COVID-

19 tại địa bàn xã, phường, thị trấn và tại cơ sở tổ chức tiêm chủng vắc xin 

COVID-19 trên cơ sở Trạm Y tế cấp xã hoặc cơ sở tổ chức tiêm lập danh sách đối 

tượng tiêm theo quy định gửi chính quyền, công an cấp xã trên địa bàn để kiểm 
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tra xác minh thông tin của người dân (theo Quy trình ban hành kèm theo Công 

văn số 8938/BYT-DP). 

- Triển khai Quy trình xác thực thông tin người dân trên Nền tảng quản lý 

tiêm chủng COVID-19 trên cơ sở thông tin của người dân đã tiêm (bao gồm bắt 

buộc 04 thông tin: họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, số 

CCCD/CMND/định danh cá nhân) trên Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 

chia sẻ, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (theo Quy trình ban hành 

kèm theo Công văn số 9438/BYT-CNTT). 

- Triển khai Quy trình xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng COVID-19 

trên cơ sở thông tin phản ánh của người dân về các vấn đề liên quan đến việc 

cấp chứng nhận tiêm chủng COVID-19 trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-

19, các cơ quan quản lý y tế (Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung 

tâm Y tế huyện, Trạm Y tế xã) và các cơ sở tiêm chủng truy cập Nền tảng quản 

lý tiêm chủng COVID-19 thực hiện rà soát, phản hồi, cập nhật bổ sung thông tin 

chứng nhận tiêm cho người dân (theo Quy trình ban hành kèm theo Công văn số 

9458/BYT-CNTT). 

- Tiếp tục triển khai các Quy trình liên quan đến làm sạch dữ liệu trong 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công 

dân; tiến hành kiểm tra, xác minh, đối chiếu, xác thực thông tin của người dân 

phục chia sẻ, kết nối thông tin tiêm chủng trên Nền tảng quản lý tiêm chủng 

COVID-19 với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận của Nhân dân 

trong tổ chức thực hiện: (1) Người dân khi đi tiêm cần khai báo đầy đủ thông 

tin cá nhân; người dân cần nhận thức được quyền lợi và trách nhiệm của mình 

trong việc cung cấp thông tin chính xác và yêu cầu cơ sở tiêm chủng nhập 

thông tin của mình lên Nền tảng đầy đủ, chính xác. (2) Người dân đã tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 chủ động kiểm tra lại dữ liệu tiêm chủng của mình trên 

Cổng thông tin tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, trong trường có sai sót 

thì truy cập địa chỉ http://tiemchungcovid19.gov.vn để phản ánh thông tin hoặc 

liên hệ và kiến nghị trực tiếp cơ sở mình đã tiên để được xác minh, xử lý. (3) 

Người dân phối hợp với ngành Công an, Y tế trong việc cung cấp, bổ sung 

thông tin Nhân thân phục vụ xác thực thông tin theo quy định. (4) Người dân 

từ đủ 14 tuổi trở lên nên làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử để 

phục vụ cho quá trình sinh hoạt, đi lại, giao dịch trong tình hình mới và tiến tới 

nền “Công nghệ số”. 

2. Phân công nhiệm vụ 

2.1. Sở Y tế 

- Căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế để chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo Quy trình và báo cáo kết 

quả tiêm chủng theo quy định. 

- Chỉ đạo các cơ sở y tế triển khai tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 chủ động lập danh sách đối tượng tiêm theo quy định, phối hợp với 

http://tiemchungcovid19.gov.vn/
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chính quyền trên địa bàn, công an cấp xã để triển khai quy trình xác minh thông 

tin và tiêm vắc xin, thực hiện xác thực thông tin người dân trên Nền tảng quản lý 

tiêm chủng COVID-19; rà soát lại toàn bộ hồ sơ tiêm, phản hồi của người dân và 

cập nhật, bổ sung thông tin chứng nhận tiêm cho người dân; triển khai thực hiện 

xử lý phản ánh theo quy trình. 

- Phối hợp với Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn 

các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo công tác phối 

hợp được đồng bộ, hiệu quả, kịp thời, chính xác. 

2.2. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai, quản lý, vận 

hành, khai thác, cập nhật, sử dụng dữ liệu trên Nền tảng quản lý tiêm chủng 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo, định hướng, tổ chức truyền thông trên các phương tiện thông tin 

đại chúng để người dân hiểu và cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm 

chủng vắc xin COVID-19, phối hợp xác minh thông tin theo quy trình. Nghiên 

cứu áp dụng nhắn tin cho những người đã tiêm hai mũi kiểm tra thông tin công 

dân bắt buộc trong kết quả tiêm chủng của mình, người đi tiêm mũi hai chủ động 

cung cấp thông tin bắt buộc để cơ sở tiêm chủng thực hiện cập nhật thông tin kết 

quả tiêm. 

- Phối hợp triển khai, chia sẻ, phản ánh thông tin tiêm phòng COVID-19 

để thông báo công dân nước ngoài sinh sống tại Việt Nam, đối tượng phải sửa 

đổi, cập nhật thông tin Nhân thân (đổi tên, ngày tháng năm sinh, số CCCD, giới 

tính, địa chỉ thường trú...) cập nhật xác thực thông tin nhân thân; thông tin tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 vào hệ thống. 

2.3. Công an tỉnh 

- Chỉ đạo Công an các cấp phối hợp với chính quyền trên địa bàn, ngành 

Y tế để triển khai xác minh thông tin và tiêm vắc xin phòng COVID-19; kiểm 

tra, đối sánh thông tin của người dân đã tiêm chủng trên Nền tảng quản lý tiêm 

chủng COVID-19 với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ 

có hiệu quả việc xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng COVID-19. 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. 

- Tiếp tục thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho 100% công dân từ 

đủ 14 tuổi trở lên đủ điều kiện trên địa bàn; tiếp tục cập nhật, chỉnh sửa thông tin 

công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, 

sống” và phối hợp rà soát, xác thực dữ liệu tiêm chủng, dữ liệu về F0, F0 khỏi 

bệnh, dữ liệu thực hiện chính sách an sinh xã hội và các dữ liệu khác để tích hợp 

vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ căn cước công dân. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu triển khai ứng 

dụng VNEID (ứng dụng phục vụ định danh công dân, xác thực người dân do Bộ 

Công an quản lý, là ứng dụng tồn tại lâu dài để phục vụ xã hội); triển khai các 
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điểm kiểm tra mã QR (Checkpoint) tại cổng/cửa ra vào trụ sở cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, doanh nghiệp, trường học… để phục vụ công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 trước mắt và công tác quản lý xã hội trong thời gian tới. 

- Phối hợp Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố tăng cường lực lượng bám 

sát cơ sở; thực hiện nhiệm vụ quản lý cư trú, đối chiếu thông tin trong Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư để thông báo người dân bổ sung, cập nhật thông tin nhằm 

xác thực thông tin công dân nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm, an toàn bảo mật 

thông tin. 

2.4. Các sở, ban, ngành khác; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị - xã hội tỉnh  

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành tổ chức thực hiện các 

nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao. Quán triệt tới đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động kê khai, kiểm tra, xác thực thông 

tin tiêm vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo chính xác, trung thực, chịu trách 

nhiệm về thông tin khai báo. Tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân 

dân, cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực, đồng thuận, hưởng ứng, cung cấp, khai 

báo thông tin phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn 

cước công dân. 

2.5. UBND các huyện, thành phố 

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện đến cấp xã; 

triển khai thực hiện làm sạch, đối chiếu dữ liệu, xác thực thông tin phục vụ kết nối 

chia sẻ dữ liệu tiêm vắc xin phòng COVID-19 với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

và thực hiện tiêm chủng trên Nền tảng quản lý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-

19 để phục vụ lợi ích người dân khi sinh hoạt và tham gia các hoạt động xã hội 

trong tình hình mới. 

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục hỗ trợ các điều kiện cần thiết, phối 

hợp chặt chẽ cùng lực lượng Công an thực hiện chủ trương cấp căn cước công 

dân cho 100% công dân từ đủ 14 tuổi trở lên đủ điều kiện trên địa bàn để tiến tới 

triển khai dùng chung 01 mã QR-Code. Người dân sẽ sử dụng mã QR-Code trên 

thẻ căn cước công dân hoặc mã QR-Code trên thông báo số định danh cá nhân 

(đối với người chưa được cấp thẻ căn cước công dân); khi sử dụng trên ứng 

dụng di động thì sử dụng chung mã QR-Code do Bộ thông tin và Truyền thông 

hướng dẫn tại Quyết định số 1405/QĐ-BTTTT ngày 11/9/2021 về các yêu cầu 

kỹ thuật đối với phân hệ hiển thị mã QR-Code cá nhân thuộc các nền tảng ứng 

dụng phòng, chống dịch COVID-19. 

- Chỉ đạo các phòng, ban liên quan và UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ 

với Công an cùng cấp triển khai thực hiện các nội dung Quy trình tại các Công 

văn: số 8938/BYT-DP, số 9438/BYT-CNTT và số 9458/BYT-CNTT đảm bảo 

hiệu quả, đồng bộ, kịp thời, chính xác. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 

xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ Kế hoạch này tích cực triển 

khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí. 

2. Giao Công an tỉnh phối hợp Sở Y tế giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn 

đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực 

hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, tổ chức kịp thời phản ánh về 

Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin  

  và Truyền thông; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TT THCB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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