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ĐT: (028) 35 202 727                Fax: (028) 35 202 424 

E-mail: stttt@tphcm.gov.vn                  Website: http://www.ict-hcm.gov.vn 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số: ……../STTTT-CNTT 

Về hướng dẫn triển khai ứng dụng 

công nghệ thông tin tổ chức tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng    năm 2021 

Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức; 

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện.  

 

Ngày 03/8/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 

1658/STTTT-CNTT hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành 

phố Thủ Đức và các quận, huyện và các đơn vị có liên quan sử dụng Hệ thống 

quản lý tiêm chủng COVID-19 quốc gia trong việc tổ chức đăng ký tiêm và 

quản lý công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19. Sở Thông tin và 

Truyền thông có ý kiến như sau: 

1. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hướng dẫn Ủy ban nhân dân 

thành phố Thủ Đức và các quận, huyện sử dụng Hệ thống Trung tâm đáp ứng 

– MCC https://mcc.tiemchungcovid19.gov.vn. Hệ thống MCC sẽ hỗ trợ các 

đơn vị trong việc theo dõi và quản lý tiến độ tiêm chủng, quản lý việc phân bố 

vắc xin và các phản ứng sau tiêm. 

- Về tài khoản đăng nhập Hệ thống MCC: các đơn vị cử đầu mối liên 

hệ Bà Mai Nguyễn Thanh Tuyền, chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin, 

Sở Thông tin và Truyền thông, số điện thoai 0937.697.787, thư điện tử 

mnttuyen.stttt@tphcm.gov.vn. 

- Đầu mối hỗ trợ kỹ thuật:  

+ Tổng đài 19009095; 

+ Các nhân sự hỗ trợ kỹ thuật của Tập đoàn Viettel đã được cử đến 

Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức; các quận, huyện. 

2. Để hỗ trợ các đơn vị trong việc sử dụng Hệ thống quản lý tiêm 

chủng COVID-19 quốc gia và Hệ thống MCC, Sở Thông tin và Truyền thông 

trân trọng kính mời các đơn vị tham dự buổi tập huấn (trực tuyến) hướng dẫn 

các đơn vị Hệ thống quản lý tiêm chủng COVID-19 quốc gia và Hệ thống 

MCC:  

- Chủ trì: Bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và 

Truyền thông 

- Thời gian: bắt đầu lúc 8g30, thứ Tư, ngày 18/8/2021 
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- Tài liệu hướng dẫn và thông tin họp trực tuyến sẽ được gửi qua thư 

điện tử của đơn vị./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục Tin học hóa (để p/h); 

- PCT UBND TPHCM Dương Anh Đức (để b/c); 

- Tập đoàn Viettel; 

- Sở Y tế; 

- Thành đoàn TP.HCM; 

- Trung tâm kiểm soát dich bệnh TP; 

- Giám đốc; PGĐ Trinh; 

- Phòng CNTT; TT CNTT-TT; 

- Lưu VT, P.CNTT (MTT.30). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Thị Trung Trinh 
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