
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

            SỞ Y TẾ 

Số              /SYT-NVY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Yên, ngày       tháng 5 năm 2022 

V/v đẩy mạnh truyền thông về 

quyền lợi của người dân và ký 

giấy xác nhận tiêm chủng COVID-

19 và Hộ chiếu vắc xin 

 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Các cơ sở thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19. 
 

Thực hiện nội dung Công văn số 2228/BYT-CNTT ngày 01/5/2022 của 
Bộ Y tế về việc quán triệt, truyền thông về quyền lợi của người dân đối với giấy 

xác nhận tiêm chủng COVID-19 và “Hộ chiếu vắc xin”; nhằm đảm bảo tiến độ 
cấp giấy xác nhận tiêm chủng COVID-19 và Hộ chiếu vắc xin cho nhân dân; Sở 

Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện đúng, đủ nội dung các Công văn số 

1006/SYT-NVY ngày 22/4/2022 về việc thực hiện“làm sạch” dữ liệu tiêm 
chủng COVID-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”, Công văn số 

1053/SYT-NVY ngày 27/4/2022 của Sở Y tế về việc triển khai tiêm vắc xin 
phòng COVID-19. 

2. Quán triệt nhân viên y tế và các cán bộ thuộc quyền quản lý của đơn vị 
có liên quan đến công tác ký số điện tử giấy xác nhận tiêm chủng COVID-19 và 
Hộ chiếu vắc xin: Tuyệt đối không được cản trở, gây khó khăn và có các hành vi 

trục lợi trong việc hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi người dân được cấp chứng nhận 
tiêm chủng COVID-19 và xác nhận Hộ chiếu vắc xin. Trường hợp để xảy ra các 

biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật 
3. Tiếp tục tăng cường truyền thông về lợi ích tiêm chủng phòng bệnh trên 

các phương tiện thông tin và sự cần thiết tiêm chủng để phòng các bệnh truyền 
nhiễm khác bên cạnh bệnh COVID-19 trong giai đoạn hiện nay; khuyến cáo 

người dân đưa con em đi tiêm chủng thường xuyên và tiêm chủng vắc xin phòng 
COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, đúng hướng dẫn của ngành Y tế, đặc biệt là truyền 

thông tới toàn dân biết rõ về quyền được cấp giấy chứng nhận tiêm chủng và Hộ 
chiếu vắc xin khi đã tiêm vắc xin phòng COVID-19.  

4. Trích xuất ngay danh sách các trường hợp không ký được giấy chứng 
nhận tiêm chủng COVID-19 và Hộ chiếu vắc xin do sai hoặc thiếu thông tin, gửi 

Công an cơ sở xong trước 17 giờ 00 ngày 09/5/2022 để công an địa phương xác 
định lại hoặc bổ sung thông tin, làm sạch dữ liệu và chuyển lại để các đơn vị 
thực hiện ký số giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 và Hộ chiếu vắc xin; 

đồng thời gửi báo cáo Sở Y tế (thông qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật) và 
UBND cấp huyện để theo dõi, đôn đốc. 



5. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật làm đầu mối: kiểm tra, hướng dẫn 
và hỗ trợ các địa phương giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc liên quan 

đến công tác rà soát dữ liệu, làm sạch dữ liệu, xác thực thông tin trên nền tảng 
tiêm chủng, triển khai ký xác nhận Hộ chiếu vắc xin, báo cáo về Sở Y tế xem 
xét, chỉ đạo kịp thời. 

 Nhận được công văn này, yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị khẩn trương thực 
hiện./. 

 (Gửi kèm Công văn số 1006/SYT-NVY ngày 22/4/2022 và Công văn số 
1053/SYT-NVY ngày 27/4/2022 của Sở Y tế). 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Đ/c Đào Mỹ - PCT UBND tỉnh 

Trưởng BCĐ tiêm vắc xin phòng COVID-19; 

- UBND các H, TX, TP; 

- Viettel Phú Yên; 

- GĐ, các PGĐ SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 

  KT.GIÁM ĐỐC 

   PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

     
Huỳnh Lê Xuân Bích 
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