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HUYỆN TÂN UYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

Số:          /UBND-YT 

V/v tạm dừng áp dụng khai báo y tế 

nội địa và “làm sạch” dữ liệu tiêm 

chủng Covid-19  

 

Tân Uyên, ngày       tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan. ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Thành viên Tổ Công tác đề án 06 huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 Căn cứ Công văn số 1468/UBND-VX ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh Lai 

Châu về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa và “làm sạch” dữ liệu tiêm 

chủng Covid-19. 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ trọng tâm sau:  

  1. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, các lực lượng chức năng và 

UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, phổ biến và 

thực hiện tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công 

cộng, nhà hàng,...) theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Văn bản số 2213/BYT-DP ngày 

29/4/2022 của Bộ Y tế về tạm dừng khai báo y tế nội địa.  

 - Các cơ quan thông tin truyền thông huyện phối hợp với ngành Y tế chủ 

động cập nhật các tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch Covid-19 

phù hợp với tình hình hiện nay và đưa tin kịp thời. 

 - Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn, đơn vị liên 

quan duy trì hoạt động giám sát phát hiện sớm và điều tra, xử lý ổ dịch Covid-19 kịp 

thời, hiệu quả theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh để bảo vệ 

sức khỏe Nhân dân, duy trì thành quả phòng, chống dịch hiện nay với mục tiêu đặt 

sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết. 

 2. Thành viên Tổ Công tác đề án 06 của huyện (theo Quyết định số 396/QĐ-

UBND ngày 20/04/2022 của Chủ tịch UBND huyện), thực hiện “làm sạch” dữ liệu 

tiêm chủng Covid-19 theo quy trình kèm theo Văn bản số 2262/BYT-CNTT. Thời 

gian hoàn thành trước ngày 01/6/2022. 

 Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng thực hiện nghiêm hướng 

dẫn của Bộ Y tế về việc ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” tại Công văn số 

1908/BYT-CNTT ngày 15/4/2022, Công văn số 1975/BYT-CNTT ngày 19/4/2022 

và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1281/UBND-VX ngày 22/4/2022 về 
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việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và triển khai ký xác nhận Hộ chiếu 

vắc xin. 

Căn cứ nội dung Công văn, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các 
cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc 
triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy; (B/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện (phụ trách); 

- Các DN viễn thông: Viettel, VNPT Tân Uyên; 

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, YT. 

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lò Văn Biên 
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