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CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG VÀ ĐẶT LỊCH HẸN
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1. Đăng ký nguyện vọng tiêm chủng

Địa chỉ hệ thống：https://1922.gov.tw
Các đối tượng được mở đăng ký nguyện vọng tiêm chủng theo thông báo của CDC. Phương thức xác minh 
danh tính: số chứng minh nhân dân / số thẻ cư trú + số thẻ BHYT

1. Có mở ra cho các đối tượng khác 
mới có thể đăng ký

2. Người chưa có thẻ BHYT có thể 
theo thân hận nhập số giấy phép 
xuất nhập cảnh / số hộ chiếu.

http://1922.gov.tw/
http://1922.gov.tw/
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I. Đăng ký nguyện vọng tiêm chủngĐăng ký

1. Người có thẻ BHYT: nhập số CMND/ Số thẻ cư trú+ Số thẻ BHYT và xác minh mã Captcha
2. Người không có thẻ BHYT: người Đại lục,Hồng Kong, Macao/ công dân Đài Loan khôngcó hộ khẩu, nhập 
số ID+Số giấy phép xuất nhập cảnh, và xác minh mã Captch a Người nước ngoài xin nhập số thẻ ID+Số hộ 
chiếu,và xác minh mã Captch a"
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1. Đăng ký nguyện vọng tiêm chủng-Người không có thẻ BHYT

Người Đại lục, Hồng Kong, Macao/c ông dân Đài Loan không có hộ khẩu, nhập số ID+Số giấy phép xuất nhập cảnh
Người nước ngoài xin nhập số thẻ ID+Số hộ chiếu

Số giấy phép
nhập cảnh

Số giấy phép

Số giấy phép
xuất nhập cảnh



2. Đăng ký đặt lịch hẹn tiêm chủng

Người có đăng ký nguyện vọng và phù hợp điều kiện về độ tuổi, khi nhận được tin nhắnthông báo thì đăng 
ký đặt lịch hẹn tiêm chủngtrên hệ thống"
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Người không có thẻ BHYT, có 
thể theo thân phận nhập số 
giấy phép xuất nhập cảnh 
hoặc số hộ chiếu



Sử dụng số CMND/ Số thẻ cư trú+Số thẻ BHYT/ Số thẻ khác

2. Giải thích thao tác đặt lịch hẹn tiêm chủng- Số CMND +Số thẻ BHYT"
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Nhập số CMND/ Số thẻ cư trú+Số thẻ BHYT/ Số thẻ khác, và xác minh mã Captcha , chọn "Tiến hành xác 
minh danh tính"
Người không có thẻ BHYT, trước tiên đánh dấu mốc "Người không có thẻ BHYT", và chọn thân phận, 
nhập số thẻ tương ứng

2. Giải thích thao tác đặt lịch hẹn tiêm chủng- Số CMND +Số thẻ BHYT"


