
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /SYT-TCHC Khánh Hòa, ngày          tháng 8 năm 2021 

V/v hướng dẫn đăng ký tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19 cho người 

dân từ 18 tuổi trở lên trong toàn tỉnh 

Khánh Hòa 

 

  

 Kính gửi:  

- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể trong tỉnh; 

- UBND huyện/thị xã/thành phố; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

 

Ngày 01/8/2021, Sở Y tế có Thông báo 3357/TB-SYT về việc đăng ký 

tham gia tiêm chủng Vắc xin COVID-19 cho người dân từ 18 tuổi trở lên trong 

toàn tỉnh Khánh Hòa (sau đây viết tắt là Thông báo 3357/TB-SYT); Công văn 

3381/SYT-TCHC ngày 02/8/2021 của Sở Y tế về việc điều chỉnh nội dung tại 

Thông báo 3357/TB-SYT ngày 01/8/2021. Qua quá trình thực hiện, tính đến 

nay, Sở Y tế đã nhận được rất nhiều thư đăng ký. Trong quá trình tổng hợp, số 

lượng thư đăng ký không thông qua cơ quan đầu mối Sở, Ban, Ngành, Ủy ban 

theo hướng dẫn, và thông tin đăng ký không đúng quy định như: sai mẫu, thiếu 

thông tin cơ quan đăng ký, hoặc thông tin cơ quan đăng ký là chức vụ…nên đã 

gây khó khăn cho việc tổng hợp, phân nhóm đối tượng. 

Căn cứ Công văn 6445/BYT-DP ngày 09/8/2021 của Bộ Y tế về việc triển 

khai ứng dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19. Nội dung đề cập đến 

Cổng thông tin tiêm chủng, cho phép người dân và doanh nghiệp đăng ký dễ 

dàng, nhanh chóng và đúng yêu cầu quy định. Vì vậy, Sở Y tế thông báo triển 

khai việc thu thập thông tin đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho 

người dân từ 18 tuổi trở lên trong toàn tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới như 

sau: 

1. Đăng ký đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp: 

 Truy cập vào Cổng thông tin tiêm chủng tại địa chỉ: 

https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/login-organ và làm theo hướng dẫn trên 

hệ thống.  

 2. Đăng ký đối với cá nhân: 

 Dành cho các đối tượng không thuộc các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 

nói trên thì có thể đăng ký tiêm chủng vacxin COVID-19 như sau: 

 a) Đối với trường hợp cá nhân có điện thoại thông minh: Cài đặt phần 

https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/login-organ
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mềm “Sổ sức khỏe điện tử” vào điện thoại thông minh và thực hiện việc đăng 

ký.  

 b) Đối với trường hợp cá nhân không sử dụng điện thoại thông minh: 

Truy cập vào địa chỉ:  https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/register-person và 

thực hiện như hướng dẫn để đăng ký. 

 3. Đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã gửi email đăng ký 

về địa chỉ thư điện tử tại Thông báo số 3357/TB-SYT:  

 Các cơ quan, tổ chức đã gửi email đăng ký về địa chỉ thư điện tử theo 

hướng dẫn tại thông báo số 3357/TB-SYT cần kiểm tra lại thông tin đã gửi so 

với thông tin yêu cầu trên Cổng thông tin tiêm chủng tại địa chỉ 

https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/login-organ, cụ thể như sau: 

 a) Trường hợp thông tin đăng ký đã gửi đầy đủ các yêu cầu của trên 

Cổng thông tin tiêm chủng nêu trên thì không cần đăng ký lại. 

 b) Trường hợp thông tin đăng ký chưa đúng hoặc còn thiếu các trường 

thông tin so với yêu cầu của trên Cổng thông tin tiêm chủng thì cần bổ sung, 

hoàn chỉnh dữ liệu và tiến hành đăng ký ngay trên trên Cổng thông tin tiêm 

chủng tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/login-organ.  

 Trong quá trình thực hiện, nếu cần hỗ trợ xin vui lòng gọi điện đến 

đường dây nóng để được hướng dẫn cụ thể: 

- Bộ Y tế: 19009095 

- Tỉnh Khánh Hòa: (0258) 2 200 198. 

Sở Y tế đã đăng tải các hướng dẫn đăng ký tiêm chủng trên Cổng thông tin 

tiêm và hướng dẫn cài đặt, sử dụng Sổ sức khoẻ điện tử trên website Sở Y tế tại 

địa chỉ: https://syt.khanhhoa.gov.vn, mục “Đăng ký tiêm chủng COVID-19”. 

Sở Y tế thông báo để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân biết 

và thực hiện đăng ký./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Đình Thoan 

- Như trên (VBĐT); 
- Văn phòng Tỉnh Uỷ (VBĐT); 
- UBND tỉnh (VBĐT); 
- PYT huyện/thị xã/thành phố (VBĐT); 

- Lãnh đạo Sở (VBĐT); 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Sở (VBĐT); 

- Các phòng, Th. Tra Sở (VBĐT); 

- Lưu: VT, TCHC. 
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