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Số:         /UBND-VP 
V/v trích xuất, tổng hợp dữ liệu  

phục vụ tiêm chủng  

 

Xuân Trường, ngày 04 tháng 01 năm 2022 

 

 
Kính gửi: 

   - Các cơ quan, đơn vị: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện,  

                                           Chi nhánh Vietel Xuân Trường;   

         - UBND các xã, thị trấn. 
 

Để chuẩn bị tổ chức tiêm phòng vắc xin Covid-19 mũi 3 cho các đối tượng 

thuộc diện đảm bảo thuận lợi, UBND huyện yêu cầu: 

1. Trung tâm Y tế huyện: Trích xuất dữ liệu chi tiết các đối tượng đã tiêm 

chủng theo Kế hoạch do Trung tâm Y tế huyện lập theo đơn vị xã, thị trấn và gửi 

UBND các xã, thị trấn trong ngày 07/01/2022. 

2. UBND các xã, thị trấn:  

- Trích xuất dữ liệu chi tiết các đối tượng đã tiêm chủng theo Kế hoạch tiêm 

do địa phương lập (theo mẫu A); tổng hợp dữ liệu do địa phương đã xuất với dữ 

liệu do Trung tâm Y tế huyện gửi (theo mẫu B), báo cáo UBND huyện (qua Phòng 

Y tế huyện, Trung tâm Y tế huyện) trong ngày 10/01/2022. 

- Lập danh sách các đối tượng từ 12 tuổi trở lên chưa được tiêm phòng vắc 

xin Covid-19, gửi Phòng Y tế huyện, Trung tâm Y tế huyện trong ngày 

15/01/2022. 

3. Trung tâm Y tế huyện: Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện tiêm 

phòng Mũi 3 đảm bảo tiến độ và chất lượng tiêm chủng. Đồng thời, xây dựng Kế 

hoạch tổ chức tiêm tại nhà cho các đối tượng từ 12 tuổi trở lên nhưng chưa tiêm 

phòng vắc xin Covid-19. 

4. Phòng Y tế huyện: Tổng hợp số lượng và tham mưu phân bổ vắc xin. 

Đồng thời, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện. 

5. Chi nhánh Vietel Xuân Trường phối hợp với Trung tâm Y tế huyện hướng 

dẫn các địa phương trích xuất dữ liệu phục vụ công tác tiêm chủng. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND,UBND huyện; 
- Như trên; 
- Cổng TTĐT huyện; 
- Lưu: VT, YT. 
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Trần Văn Vỵ 
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