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▪ Lập danh sách đối tượng: Không quá 100 đối tượng/điểm tiêm chủng/buổi tiêm

chủng. Biểu mẫu excel (họ tên, tuổi, giới, CMT/số thẻ bảo hiểm y tế).

THỐNG KÊ BÁO CÁO THEO CV 1734/BYT-DP



Tổng hợp báo cáo hàng ngày kết quả triển khai tiêm chủng

vắc xin phòng Covid-19

THỐNG KÊ BÁO CÁO THEO CV 1734/BYT-DP

▪ Tổng hợp và gửi báo

cáo tiến độ (file excel,

hoặc Google drive) cho

tuyến trên ngày 02 lần

theo quy định của từng

đơn vị.

▪ Ngày không triển khai

tiêm vẫn báo cáo 0 và

cập nhật số liệu các

trường hợp phản ứng

sau tiêm (PUTT và

TBN).



Tổng hợp báo cáo hàng ngày trường hợp tai biến nặng

sau tiêm vắc xin phòng Covid-19

THỐNG KÊ BÁO CÁO THEO CV 1734/BYT-DP

▪ Báo cáo bằng điện

thoại ngay lập tức khi

có trường hợp TBN

xảy ra và gửi báo cáo

nhanh cho tuyến trên.

▪ Tổng hợp và gửi báo

cáo diễn biến cụ thể

(file excel, word) cho

tuyến trên trong 24

giờ.
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▪ Người dân đăng ký tiêm chủng Covid-19 qua ứng dụng ‘‘Sổ sức khỏe điện tử’’

▪ Vào kho ứng dụng của điện thoại -> tìm kiếm ứng dụng ‘‘Sổ sức khỏe điện tử’’

-> cài đặt.

▪ Quét mã QR -> cài đặt

Đăng ký tiêm chủng Covid-19



▪ Đăng ký tài khoản

Đăng ký tiêm chủng Covid-19



▪ Đổi mật khẩu Cập nhật hồ sơ Kiểm tra mã QR

Đăng ký tiêm chủng Covid-19



▪ Đăng ký tiêm chủng: Thông tin đăng ký tiêm – Tiền sử tiêm – Phiếu đồng ý tiêm

Đăng ký tiêm chủng Covid-19



▪ Người dân đăng ký tiêm chủng Covid-19 qua ‘‘Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19’’ 

tại địa chỉ: https://tiemchungcovid19.gov.vn

▪ Chọn Đăng ký tiêm -> Đăng ký tiêm vắc xin Covid-19 cho cá nhân

▪ Điền đầy đủ thông tin

vào Phiếu đăng ký

Đăng ký tiêm chủng Covid-19

https://tiemchungcovid19.gov.vn/


▪ Điền thông tin: Tiền sử bệnh Phiếu đồng ý

tiêm

tiêm

▪ Xác nhận -> Nhập mã OTP của hệ thống gửi về số điện thoại đăng ký

▪ Hoàn thành đăng ký

Đăng ký tiêm chủng Covid-19



▪ Cơ sở y tế theo thẩm quyền được

phân sẽ truy cập ‘‘Cổng thông tin

tiêm chủng Covid-19’’ tại địa chỉ:

https://tiemchungcovid19.gov.vn/login

để thực hiện phê duyệt danh sách

đăng ký tiêm

▪ Sau khi được phê duyệt, đối tượng được phân bổ về các cơ sở tiêm chủng

▪ Đối tượng đã phê duyệt sẽ được chuyển từ ‘‘Cổng thông tin tiêm chủng Covid-

19’’ sang hệ thống ‘‘Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19’’ tại địa chỉ:

https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn

Đăng ký tiêm chủng Covid-19

https://tiemchungcovid19.gov.vn/login


▪ Truy cập trang web: https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn

▪ Đăng nhập

Hướng dẫn sử dụng phần mềm tiêm chủng Covid-19

https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn/


1. Đối tượng đã được phê duyệt từ ‘‘Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19’’

2. Thêm mới trực tiếp đối tượng trên hệ thống

▪ Quản lý tiêm chủng

-> Đối tượng tiêm Covid -> Thêm

▪ Nhập đầy đủ thông tin đối tượng

Khai báo danh sách đối tượng tiêm



3. Import đối tượng bằng file excel

▪ Quản lý tiêm chủng -> Import đối tượng tiêm Covid

▪ Tải file mẫu và file HDSD

Khai báo danh sách đối tượng tiêm



▪ Nhập đầy đủ thông tin đối tượng vào file mẫu (theo hướng dẫn)

▪ Tải file đối tượng lên hệ thống

▪ Hệ thống trả về file excel kết quả:

- Thành công

- Không thành công (kèm ghi chú: báo lỗi chi tiết)

Khai báo danh sách đối tượng tiêm



▪ Vào Kho vật tư/vắc xin

▪ Nhập cấp phát -> Thêm

Chọn phiếu xuất

từ tuyến trên cấp

-> Kiểm tra thông tin

-> Lưu

Quản lý kho vắc xin



▪ Vào Kho vật tư/vắc xin

▪ Nhập từ nhà cung cấp -> Thêm

▪ Điền phiếu nhập -> Lưu

Quản lý kho vắc xin



▪ Quản lý tiêm chủng -> Cán Bộ Thêm cán bộ chọn +

Nhập thông tin cán bộ

Thêm cán bộ



▪ Quản lý tiêm chủng -> Kế hoạch tiêm chủng -> Lập kế hoạch tiêm (Covid)

▪ Điền thông tin lập kế hoạch tiêm -> Lập kế hoạch tiêm

Lập kế hoạch tiêm



▪ Hệ thống tự động tính toán số lượng đối tượng tiêm dựa theo số ngày tiêm,

bàn tiêm (cán bộ nhập có thể điều chỉnh)

▪ Điền thông tin kế hoạch tiêm -> Lưu kế hoạch tiêm

Lập kế hoạch tiêm



▪ Gửi tin nhắn mời tiêm các đối tượng: vào danh sách kế hoạch tiêm -> chọn

danh sách hẹn tiêm

▪ Chọn gửi tin nhắn mời tiêm

Lập kế hoạch tiêm



▪ Nhập bổ sung đối tượng vào kế hoạch tiêm

▪ Tìm kiếm đối tượng trên hệ thống

-> Chọn đối tượng

-> Bổ sung vào kế hoạch

▪ Nếu không tìm thấy, có thể Thêm

mới đối tượng rồi bổ sung vào kế hoạch

Lập kế hoạch tiêm



▪ Tích đúp vào đối tượng cần tiêm hoặc chọn Thao tác -> Xem thông tin 4 bước

1. Tiếp đón

- Chọn thông tin

- Tiếp

(Có thể in phiếu

đồng ý tiêm)

Thực hiện tiêm 4 bước



2. Khám sàng lọc và chỉ định

Có thể in phiếu khám phân loại

Thực hiện tiêm 4 bước



3. Thực hiện tiêm

▪ Chọn Đã tiêm, chọn Lô vắc xin

Thực hiện tiêm 4 bước



4. Theo dõi sau tiêm

▪ Chọn phản ứng sau tiêm (nếu có)

In giấy xác nhận đã tiêm

Thực hiện tiêm 4 bước



▪ Thực hiện xuất sử dụng vắc xin sau mỗi buổi tiêm

▪ Kho vật tư/vắc xin -> Xuất sử dụng -> Thêm

▪ Điền số lượng vật tư và vắc xin đã sử dụng

▪ Lưu

Xuất sử dụng vắc xin



▪ Viettel đang hoàn thiện thống kê báo cáo điện tự

Hiện tại đang xây dựng được 3 loại báo cáo

▪ Báo cáo kết quả triển khai

Thống kê báo cáo trên phần mềm



▪ Báo cáo tiến độ tiêm chủng vắc xin Covid-19

Thống kê báo cáo trên phần mềm



▪ Báo cáo tiêm chủng theo địa bàn

Thống kê báo cáo trên phần mềm



TRÂN TRỌNG CÁM ƠN


