
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
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S&45/KH-UBND Quáng Trj, ngàyJOtháng 12 nám 2021 

KE HOACH 
Trin khai cacgiãi phap xác thtyc thông tin Cong dan tiêm chüng trên nn tang 

Quan ly tiem chung COVID-19 va Co so dir liçu quoc gia ye dan cir 

Trin khai thirc hin Cong van s 8938/BYT-DP, ngày 21/10/2021 cüa Bô 
Y t v hung dn quy trInh xác minh thông tin và tiêm chüng v.c xin Covid-
19; Cong van s6 9438/BYT-CNTT, ngày 05/11/202 1 cüa Bô Y t v huàng dn 
Quy trInh xác thirc thông tin ngixii dan trên nn tang Quãn 1 tiêm chüng 
COVID-19; UBND tinh Quáng Trj xây drng k hoach trin khai cii th nh.r sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU 

1. Vic tip nhn thu thp và xác minh, xác thirc thông tin di tl.rçmg tiêm 
chüng &rcic thrc hin theo thing quy trinh, dung di tuçlng, báo dam thông tin 
chInh xác. Không thrc hin vic xác minh thông tin di vi tri.thng hqp không 
phái là cong dan Vit Nam. 

2. Bão dam sr phi kt hqp ch.t chê, thng nht giüa các co quan, ban, 
ngành, chInh quyn dja phung các cp trong thirc hin Quy trmnh. 

3. Báo dam xác thirc thông tin cOng dan trên nn tang Quán l tiêm chüng 
COVID-19 viii Ccr si dtr 1iu quc gia v dan ci..r (sau day viê't tat CSDLQG v 
DC) trên nguyen tic: ngành Y t xác thrc thông tin v tiêm chüng, ngành Cong 
an xác thirc thông tin cong dan trong CSDLQG v DC. 

4. Vic k& n&, chia sé dU lieu tiêm chüng trên nn tang Quân 1 tiêm 
chüng COVID-19 và CSDLQG v DC phãi báo dam an ninh, an toãn, bào mt 
thông tin theo quy djnh pháp lut. 

II. NQI DUNG TRIEN KHAI, PHAN CONG TRACH NHIM 

1.s&Yt 

- Chü tn, phi hqp các don vj lien quan chi do t chüc thu thp, cp nht, 
cung cp chInh xác, dÀy dU thông tin tiêm chUng vc xin COVID- 19 theo Quy trInh 
htr&ng dn cUa B Y t và th%rc hin báo cáo k& qua tiêm chüng theo quy djnh. 

- Chi dro các cci si tiêm chüng trrc thuc phi hcip chat chê vài chInh 
quyn dja phuxmg, ca quan Cong an d tin hành diu tra ci bàn, xác mirth 
thông tin Cong dan, to chi'rc tiêm chüng và cp nht di lieu trên nn tang Quãn 
l2 tiêm chüng COVID- 19; k chirng thu s d xác thrc thông tin cOng dan dã 
tiêm ching (hoác chü trI 4p biên ban giüa các ben lien quan xác nhn tInh 
chInh xác cüa di lieu) và chuyn dt 1iu danh sách Cong dan tiém chüng dà 
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di.rçic xác thirc theo Quy trInh do B Y t ban hành cho Cong an cp xã d c.p 
nht vào h thng CSDLQG v DC. 

2. Cong an tinh 

- ChU trI, phM hcip các dan vj lien quan chi do t chirc thirc hin hiu qua 
vic kim tra, lam sach,  cp nht dü 1iu thông tin cong dan tiêm chüng trong 
CSDLQG v DC. 

- Chi dao  các dan vj chrc nng phi hçip chat chê vi ccr quan Y t tin 
hành diu tra ca bàn, xác minh thông tin cong dan ph1ic vi cOng tác tiêm chüng 
COVID-19 theo Quy trInh hu&ng dn cüa Bô Y t. 

- Chi do thijc hin vic cp nht dQ lieu tiêm chfing dã duc Uy ban nhãn dn 
cp xã/Ca sâ tiêm chUng xác thirc vào h thng CSDLQG v DC theo quy djnh. 

3. S& Thông tin truyn thông 

- ChU trI, phi hcip các dan vj lien quan tt chüc truyn thông ph bin, 
tuyên truyn d cong dan cung cp thông tin chInh xác khi tiêm chUng v.c xin 
COVID- 19. 

- Thirc hin k& ni, chia sé d1t lieu tiêm chüng trên nn tang Quân l tiêm 
chñng COVID-19 bâo dam an toàn, an ninh, bão mt thông tin theo quy djnh 
cüa pháp lut và huàng dn cUa Bô Thông tin truyn thông. 

A A A 4. Uy ban nhan dan cap huyçn 

- Uy ban nhân dan c.p huyn chi dio Uy ban nhân dan c.p xã kim tra, 
xác thirc thông tin cong dan duçc tiêm chüng trên nn tang Quãn l tiêm chüng 
COVID-19 k chüng thu s (hoçc Chz tjch UBND xâ, phzthng, thj train chi fri 

lçp biên ban giia các ben lien quan xác nhgn tInh chInh xác cña di lieu) a 
chuyn danh sách cong dan tiêm chüng dä ducic xác th%rc theo Quy trInh do B 
Y t ban hành cho Cong an c.p xã d cp nht vào h thng CSDLQG v DC. 

- Chi dao  các Co si tiêm chüng trijc thuc: PhM hcip cht chê vâi ca quan 
Cong an, Uy ban nhân dan c.p xã thirc hin xác minh, lam sch di lieu cong 
dan; t chüc tiem chüng, nh.p di lieu tiêm chüng vào h thng nn tang Quán l 
tiem chUng COVID-19; xác thrc thông tin dCi lieu dã tiêm chüng, lam sch theo 
Quy trmnh do Bô Y t ban hanh (k ching tint s xác thrc din tü', trithng hcrp 
né'u chira thc hin k ch&ng tint s din tj thI chi fri 1p biên ban glith các ben 
lien quan xác nhçn tinh chInh xác cüa dii' lieu). Chuyn danh sách cong dan tiêm 
chüng dã ducxc xác thirc cho Cong an cp xä d cp nht vao h thng CSDLQG 
vDC. 

5. Uy ban nhn dan cp xã 

- Chi dao  Ca quan Y t/Ca s& tiêm chUng trirc thuc phi hçp chat chê v&i 
co quan Cong an thirc hin xác minh, lam sach  dir lieu cong dan tiêm chüng, cp 
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nht, chinh sàa thông tin cong dan bão dam dy dü, chInh xác trong CSDLQG 
v DC và d1t 1iu tiêm chüng trén nn tang Quãn 1 tiêm chüng COVID-19. 

- Chi dao  Y t c.p xälCci s& tiêm chüng trirc thuc t chi'rc tiêm chüng, 
nhp dft 1iu tiêm chUng vào h thng nn tang Quán 1 tiêm chüng COVID-19. 

- T chirc xác thrc thông tin di] 1iu dã tiêm chüng, lam sch theo Quy 
trInh do B Y t ban hành (/g ch&ng tint s xác thitc din ti, tru'&ng hcrp nêu 
chwa thrc hin kj chthg tint s6 din tz thI chü trl 1p biên ban giii'a các ben lien 
quan xác nhn tInh chInh xác cia die lieu). Chuyn danh sách cong dan tiêm 
chüng dâ thrçic xác thirc cho Cong an cp xâ d cp nht vào h thng CSDLQG 
vDC. 

III. TO CHU'C THVC HIN 
Can cü ni dung K hoach nay, các ca quan, dn vj, dja phuang trin khai 

thic hin nghiêm tue theo hu&ng dn cüa B Y t và các cc quan lien quan, 
phiic vii hiu qua Cong tác lam sch dü lieu Cong dan tiêm chüng; phông, chng 
djch COVID-19 trên dja bàn. 

Giao S Y t phi hçip vói COng an tinh theo dôi, don dc thirc hin hiu 
qua K hoch nay. Qua trInh trin khai th?c hin nêu có khó khän, vithng m.c, 
các cY quan, &Yn vj, dja phrnmg kjp thyi trao dM vâi Sà Y t, Cong an tinh d 
tng hqp, tham mixu giài quyêt./.V 

Noi n/ian: 
- Bô Y tê (báo cáo); 
- BO Cong an (báo cáo); 
- Thi.rmg trrc Tinh i'iy (báo cáo); 
- Thuing trijc HDND tinh (báo cáo); 
- Uy ban MTTQVN tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Thành viOn BCD phOng, chong djch Covid-19 tinh; 
- Các ci quan, dan vj tiVc  thuc UBND tinh; 
- UBND các huyn, thj xä, thành pho; 
- Liru: VT, VX.' 
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