ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂY HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 717 /UBND-VPHU, CQ

Tây Hòa, ngày 12 tháng 5 năm 2022

V/v triển khai Quy trình “làm sạch”
dữ liệu tiêm chủng Covid-19
Kính gửi:

Kính gửi:

- Trưởng Công an huyện;
- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện.

Thực hiện Công văn số 2101/UBND-KGVX ngày 06/5/2022 của UBND tỉnh
Phú Yên; trên cơ sở Công văn số 1145/SYT – NVY ngày 09/5/2022 c ủa S ở Y
tế về việc triển khai Quy trình “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19; UBND
huyện yêu cầu Trưởng Công an huyện và Giám đốc Trung tâm Y tế huyện thực
hiện tốt các nội dung như sau:
1. Công an huyện - Tổ phó Thường trực Tổ công tác triển khai thực hiện Đề
án phát triển ứng dụng về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển
đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện
Tây Hòa (tại Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của UBND huyện)
chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện “làm sạch” dữ liệu
tiêm chủng COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 2262/BYTCNTT ngày 04/5/2022.
2. Trung tâm Y tế huyện:
- Tiếp tục triển khai thực hiện đúng, đủ nội dung các Công văn của Sở Y tế: số
1006/SYT-NVY ngày 22/4/2022 về việc thực hiện“làm sạch” dữ liệu tiêm chủng
COVID-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”, số 1053/SYT-NVY ngày
27/4/2022 về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID19; số 1114/SYT-NVY ngày
06/5/2022 của Sở Y tế về việc đẩy mạnh truyền thông về quyền lợi của người d ân và
ký giấy xác nhận tiêm chủng COVID-19 và Hộ chiếu vắc xin;
- Phối hợp với Công an huyện thực hiện “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng
COVID-19 theo quy trình được ban hành kèm theo Công văn số 2262/BYTCNTT.
Thời gian hoàn thành trước ngày 01/6/2022.
- Phối hợp với ngành cấp trên hướng dẫn các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn
huyện thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của ngành y tế, UBND tỉnh
và UBND huyện về việc ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”
- Báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện chiến dịch “làm sạch” dữ liệu tiêm
chủng và ký số chứng nhận tiêm chủng COVID-19 cho UBND huyện và Sở Y tế
trước 15 giờ 00 hàng ngày./.
(Gửi kèm Công văn số 2262/BYT-CNTT ngày 04/5/2022 của Bộ Y tế).
Nơi nhận:
KT. CHỦ TỊCH
- Như trên;
PHÓ CHỦ TỊCH
- UBND tỉnh (thay b/c);
- Thường trực Huyện ủy (thay b/c);
- Thường trực HĐND huyện;
- BTT UBMTTQVN huyện;
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Hệ thống gửi, nhận văn bản điều hành của huyện;
- Lưu: VT.
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