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Hà Tĩnh, ngày      tháng      năm 2022 

 

Kính gửi: Các Bệnh viện/Trung tâm Y tế trong tỉnh. 
 

 

 Thực hiện Văn bản số 1912/TCTĐA06 ngày 29/8/2022 của Tổ Công tác 

Đề án 06 tỉnh về việc cập nhật, làm sạch dữ liệu thông tin tiêm chủng; Sở Y tế đề 

nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung sau: 

1. Các cơ sở tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 khẩn trương nhập dữ 

liệu các mũi tiêm còn thiếu và hoàn thành ngay trong ngày đối với cập nhật dữ 

liệu mũi tiêm mới vào hệ thống Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 (số liệu 

tính đến ngày 23/8/2022 hiện còn 160.065 mũi tiêm chưa được cập nhật) và báo 

cáo kết quả cho Công an cấp xã để tổng hợp trước 14h00 hàng ngày, thời gian 

thực hiện bắt đầu từ ngày 01/9/2022 (theo Phụ lục kèm Công văn). Thời gian 

hoàn thành toàn bộ việc nhập dữ liệu các mũi tiêm còn thiếu trước ngày 

09/9/2022. 

 2. Đẩy nhanh việc thực hiện “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng và ký xác nhận 

“Hộ chiếu vắc xin” theo hướng dẫn 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”.  

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

Trạm Y tế trên địa bàn thực hiệm nghiêm các nội dung tại mục 1 và mục 2 nêu 

trên. 

 Đề nghị các địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Công an tỉnh; 

- Các phòng chuyên môn Sở Y tế; 

- Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh; 

- Các Trạm Y tế trong tỉnh; 

- Lưu: VT, VP.  

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Nguyễn Tuấn 
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