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

HUYỆN THẠCH AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:             /UBND-VP 

 

Thạch An, ngày   29  tháng  4  năm 2022 
V/v “làm sạch” dữ liệu tiêm 

chủng COVID-19 và triển khai 

ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” 

 

 

Kính gửi: 

- Phòng Y tế; 

- Công an huyện; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 970/UBND-VX ngày 26/4/2022 của Ủy ban nhân 

dân (UBND) tỉnh Cao Bằng, về việc “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 

và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”. Chủ tịch UBND huyện giao 

nhiệm vụ cho các cơ quan, ban, ngành, địa phương thực hiện một số nội dung 

công việc cụ thể như sau: 

1. Phòng Y tế, UBND các xã, thị trấn 

Tăng cường chỉ đạo các điểm tiêm chủng, lực lượng y tế các xã, thị trấn 

khẩn trương rà soát các đối tượng tiêm chủng đã gửi được dữ liệu sang xác thực 

nhưng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư báo sai thông tin (họ tên, ngày 

sinh và các thông tin khác) và các đối tượng tiêm chủng chưa gửi được dữ liệu 

sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do thiếu thông tin hoặc sai định dạng 

CCCD/CMND. Thời gian hoàn thành trước ngày 05/5/2022. 

2. Công an huyện, UBND xã, thị trấn 

Chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ công an huyện, các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ 

với lực lượng y tế trong quá trình xác minh thông tin các đối tượng tiêm chủng 

đã gửi được dữ liệu sang xác thực nhưng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư báo sai thông tin (họ tên, ngày sinh và các thông tin khác) và các đối tượng 

tiêm chủng chưa gửi được dữ liệu sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do 

thiếu thông tin hoặc sai định dạng CCCD/CMND, để hoàn thành kịp thời tiến độ 

theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế. 

3. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện 

Chỉ đạo các điểm tiêm chủng trên địa bàn huyện: 

(1) Tổ chức, rà soát, xử lý dứt điểm các phản ánh của người dân về thông 

tin tiêm chủng COVID-19 và duy trì việc xử lý phản ánh theo hướng dẫn tại 

Công văn số 9458/BYT-CNTT ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn 

quy trình xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng COVID-19. 

(2) Phối hợp thực hiện ký số toàn bộ đối tượng tiêm chủng đã được xác 

thực đúng thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng hướng dẫn 
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tại Công văn số 1908/BYT-CNTT ngay 15/04/2022 của Bộ Y tế về việc hướng 

dẫn triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”. 

Thời gian hoàn thành hai nội dung tại điểm (1) và điểm (2) trước ngày 

30/4/2022. 

(3) Quán triệt người đứng đầu các điểm tiêm chủng chịu trách nhiệm nếu 

thông tin tiêm chủng của người dân bị sai sót không được cập nhật kịp thời, ảnh 

hưởng đến việc cấp “Hộ chiếu vắc xin”, phục vụ cho việc đi lại, giao thương quốc tế. 

4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện báo cáo kết quả triển khai 

thực hiện gửi UBND huyện (qua Phòng Y tế để tổng hợp) chậm nhất trong 

ngày 03/5/2022. 

Giao Phòng Y tế tham mưu cho UBND huyện tổng hợp báo cáo kết quả 

triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Văn bản này gửi Sở Y tế trong 

ngày 04/5/2022. 

Căn cứ ý kiến trên, các cơ quan, đơn vị và địa phương khẩn trương, 

nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Sở Y tế ; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Thế Phúc 
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