
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TÂN UYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

Số:          /UBND-YT 

V/v triển khai thực hiện Kết luận 

của Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế 

Tân Uyên, ngày       tháng 9  năm 2022 

   

Kính gửi:  

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

          - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện các Công văn của UBND tỉnh: Số 3161/UBND-VX ngày 

26/8/2022 về việc triển khai thực hiện Kết luận của Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế; số 

3159/UBND-VX ngày 26/8/2022 về việc thực hiện cập nhật, “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 tốt một số nội dung sau:  

1. Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn 

thể huyện; UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội dung theo kết luận 

chỉ đạo của Bộ Y tế đối với các địa phương. Kịp thời tham mưu UBND huyện nội 

dung vượt quá thẩm quyền để triển khai thực hiện đồng bộ, phù hợp với điều kiện 

thực tế của huyện.  

Phối hợp UBND các huyện, thành phố chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa tốc độ 

tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5-12 tuổi; tiêm vắc xin mũi 3, 

mũi 4 cho từng nhóm đối tượng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh, 

không để vắc xin không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí.  

Chỉ đạo các Trạm Y tế xã, thị trấn nhập dữ liệu các mũi tiêm còn thiếu lên 

hệ thống Nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19, hàng ngày báo cáo kết quả cho 

công an xã, thị trấn trước 16h00 để tổng hợp, báo cáo Tổ công tác Đề án 06 của 

Chính phủ (đầu mối nhận báo cáo: đồng chí Nguyễn Sỹ Thái, điện thoại: 

0979.169.811, email: nsthai.dtvt@gmail.com và đồng chí Vũ Thị Trang, điện 

thoại: 0975.755.692, email: trangolay.72@gmail.com, cán bộ Trung tâm Dữ liệu 

Quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công 

an). Thời gian yêu cầu hoàn thành trước ngày 10/9/2022 và tổng hợp báo cáo kết 

quả về UBND huyện.  

Đối với các mũi tiêm mới yêu cầu 100% các Trạm Y tế xã, thị trấn cập nhật dữ 

liệu đầy đủ, chính xác, hoàn thành ngay trong ngày và báo cáo kết quả cho Công an 

cấp xã trước 16h00 để tổng hợp, báo cáo Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ.  
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Đẩy nhanh việc thực hiện “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng theo nội dung 

hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 2262/BYT-CNTT ngày 04/5/2022 và ký 

xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” theo nội dung Công văn số 1908/BYT-CNTT ngày 

15/4/2022 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. 

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện phối hợp với ngành 

Y tế, các địa phương, cơ quan liên quan tăng cường công tác truyền thông về các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tác dụng, hiệu quả của vắc xin trong ngăn ngừa 

bệnh nặng, tử vong để khuyến khích, vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy 

đủ, đúng lịch; triển khai Chiến dịch “Bảo vệ người có nguy cơ cao trong dịch 

Covid-19” và phối hợp với ngành Giáo dục phát động chiến dịch “Vui trung thu và 

tựu trường an toàn”.  

3. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện tham gia tích cực các hoạt động 

phòng, chống dịch; kêu gọi mọi người dân tham gia phòng, chống dịch, mỗi tuần 

dành ít nhất 10 phút để kiểm tra, phát hiện và xử lý triệt để ổ loăng quăng, bọ gậy 

trong và ngoài nhà.  

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 uỷ; (B/c) 

- TT. HĐND huyện; 

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

- Ban Chỉ đạo PCDB Covid-19 huyện; 

- Trung tâm Chỉ huy PCDB Covid-19 huyện; 

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

- Lưu: VT, YT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Lò Văn Biên 
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