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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày      tháng 8 năm 2022 

  

  Kính gửi: 

    - Các Chi cục, Trung tâm Y tế tuyến tỉnh; 

    - Các Bệnh viện trong tỉnh; 

    - Các Trung tâm Y tế huyện/thị xã/thành phố. 

 

Thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ 

kết 06 tháng của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP; Để hoàn thành tốt các mục 

tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra của Ngành tại Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế 

yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền những tiện ích mang lại của 

việc sử dụng dữ liệu về dân cư, định danh, xác thực điện tử, lợi ích thiết thực 

của việc giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công quốc gia và 25 

dịch vụ công thiết yếu, và 02 nội dung lớn của Ngành (01. Thực hiện “làm sạch” 

dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”; 02. 

Triển khai thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng CCCD gắn chíp). 

2. Các cơ sở tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tiếp tục phối hợp với 

lực lượng Công an thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 

1376/SYT-NVY ngày 27/4/2022 của Sở Y tế về việc “làm sạch dữ liệu tiêm 

chủng COVID-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”. Tiếp tục cung 

cấp danh sách các trường hợp, thông tin công dân sai lệch cho Tổ công tác Đề 

án 06 cấp xã để thực hiện đối chiếu, xác thực, cập nhật, bổ sung thông tin trong 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ ký xác nhận Hộ chiếu vắc xin. Đối với 

các trường hợp dữ liệu tiêm chủng đã đúng thông tin, yêu cầu các đơn vị triển 

khai ký số chứng nhận tiêm trên Nền tảng quản lý tiêm vắc xin COVID-19 để 

kịp thời cấp Hộ chiếu vắc xin theo tiến độ của Bộ Y tế đề ra. 

3. Các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục phối hợp với Bảo hiểm xã hội đẩy 

mạnh công tác cải cách hành chính tiếp đón người bệnh đi khám, chữa bệnh 

BHYT bằng thẻ CCCD có gắn chip theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam. 

4. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo các 

Trạm Y tế trên địa bàn thực hiện nghiêm các nội dung trên. 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Công an tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Cổng TTĐT ngành; 

- Lưu: VT, VP. 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Nguyễn Tuấn 
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