
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /UBND-TH 

V/v triển khai ứng dụng CNTT quản 
lý tiêm chủng vắc xin phòng Covid-

19 tại các phường, xã 

  

TP. Nam Định, ngày      tháng 08 năm 2021 

 

Kính gửi: - Ủy ban  Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Nam Định; 

 - Các ban xây dựng Đảng, các Đoàn thể, đơn vị thuộc Thành ủy; 

 - Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; 

 - UBND các phường, xã. 
 

Thực hiện Văn bản 725/TBƯDCNTT&TT-CNTT ngày 03/8/2021 của 

Tiểu ban Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 và truyền thông về việc triển khai ứng dụng  CNTT quản lý tiêm 

chủng vắc xin phòng Covid-19 tại các địa phương, UBND thành phố chỉ đạo 

như sau:  

1. Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện Chiến dịch tiêm chủng vắc xin 

phòng Covid-19 theo Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 09/7/2021 của UBND 

tỉnh Nam Định và Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 11/7/2021 của UBND thành 

phố Nam Định về triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên 

địa bàn thành phố Nam Định, năm 2021-2022 trên Nền tảng quản lý tiêm chủng 

gồm 4 thành phần: (i) Cổng công khai thông tin tiêm chủng tại địa chỉ: 

https://tiemchungcovid19.gov.vn; (ii) Hệ thống hỗ trợ công tác tiêm chủng; (iii) 

Hệ thống phục vụ công tác chỉ đạo điều hành; (iv) Ứng dụng số sức khỏe điện tử 

(gọi tắt là Nền tảng). 

2. Giao Văn phòng HĐND-UBND thành phố là cơ quan thường trực giúp 

việc, tham mưu thành lập Tổ ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng 

vắc xin phòng Covid-19 và truyền thông tại thành phố (gọi tắt là Tổ ứng dụng 

công nghệ thành phố).  

Thành phần Tổ ứng dụng công nghệ thành phố, gồm: Lãnh đạo UBND 

thành phố (làm tổ trưởng) và sự tham gia của các ngành như: Văn hóa thông tin, 

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố, Văn phòng HĐND- UBND thành phố, 

Đoàn thanh niên, Giám đốc Viettel thành phố và các đơn vị liên quan khác. 

Tổ ứng dụng công nghệ thành phố có nhiệm vụ tham mưu cho UBND 

thành phố triển khai Nền tảng quản lý tiêm chủng tại thành phố. Phối hợp với Tổ 
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hỗ trợ ứng dụng công nghệ của tỉnh do Tiểu ban ƯDCNTT tỉnh thành lập (có 

phụ lục kèm theo) để triển khai nhiệm vụ tại thành phố. 

3. Tiến hành việc rà soát trang thiết bị CNTT hiện có và thực hiện trang bị 

bổ sung các thiết bị CNTT còn thiếu cho các điểm, cơ sở tiêm chủng để bảo đảm 

cơ bản yêu cầu tiêm 4 bước của Bộ Y tế, cụ thể như sau: 

- Về máy tính: mỗi điểm, cơ sở tiêm chủng phải được trang bị tối thiểu 02 

máy tính để phục vụ việc tiếp đón và nhập thông tin, cấp chứng nhận tiêm 

chủng. Căn cứ vào thời điểm tiêm và số lượng người tiêm tại mỗi điểm, cơ sở 

tiêm chủng tiến hành điều chỉnh số lượng máy tính hợp lý để đảm bảo phục vụ 

tốt công tác tiêm chủng. 

- Về đường truyền internet: các điểm tiêm chủng phải có đường truyền 

internet, phát song wifi và các máy tính phải được kết nối internet. 

4. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố; Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin - Thể thao; Đài Truyền thanh các xã, phường thực hiện công tác 

truyền thông, giáo dục, sức khỏe điện tử về sử dụng vắc xin phòng Covid-19. 

5. Thành đoàn Nam Định, phòng Giáo dục và Đào tạo, các đoàn thể hỗ trợ 

việc lập danh sách, cập nhật lên hệ thống; tuyên truyền và hướng dẫn người dân 

tải và cài đặt sổ sức khỏe điện tử để theo dõi sau tiêm và nhận giấy chứng nhận 

tiêm điện tử 

6. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp và để đạt 

được mục tiêu tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 trong năm 2021, yêu cầu UBND các phường, xã thực hiện nghiêm 

các nội dung sau: 

+ Thành lập Tổ công tác (bao gồm: Lãnh đạo UBND, Công chức Văn 

phòng-Thống kê, Trạm trưởng trạm y tế, Đoàn thanh niên, Công chức Văn hóa 

xã hội làm công tác Văn hóa thông tin thể thao…). Tổ công tác các phường, xã 

có trách nhiệm phối hợp với Tổ hỗ trợ ứng dụng công nghệ của tỉnh, Tổ ứng 

dụng công nghệ thành phố thực hiện việc ứng dụng CNTT quản lý tiêm chủng 

vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn phường, xã. 

+ Lập danh sách toàn bộ người tiêm theo các đối tượng quy định tại Nghị 

quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ; Quyết định số 3355/QĐ-

BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế (theo biểu mẫu file excel gửi kèm) và cập nhật 

lên hệ thống. Thời gian hoàn thành trước ngày 12/8/2021 
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+ Chỉ đạo cán bộ, công chức khẩn trương thực hiện việc nhập đầy đủ 

thông tin của người dân ở địa phương đã được tiêm vắc xin trên Nền tảng quản 

lý tiêm chủng phòng Covid-19. Thời gian hoàn thành trước ngày 08/8/2021. 

Yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị; UBND các phường, xã; Đề nghị 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố theo chức năng, nhiệm vụ 

tổ chức triển khai thực hiện nghiêm nội dung văn bản này./. 

 

 Nơi nhận: 
- Thường trực Thành ủy, HĐND TP 
- Lãnh đạo UBND TP; 
- Như kính gửi; 
- Lưu: VT, M2. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Nguyễn Thị Như 
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