
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MAI SƠN 

 

Số:           /UBND-VP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Mai Sơn, ngày 09 tháng 12 năm 2021 

V/v tổ chức triển khai thực hiện 

Công văn số 10295/BYT-CNTT 
của Bộ Y tế 

 

 

                Kính gửi: 
 
 

- Trung tâm Y tế huyện; 
- Công an huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 4283/UBND-KGVX ngày 08/12/2021 của UBND 

tỉnh về việc triển khai công văn số 10295/BYT-CNTT ngày 03/12/2021của Bộ 

Y tế. Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau:  

1. Trung tâm Y tế huyện 

Thực hiện việc xác nhận trên phần mềm số liệu thực tế tiếp nhận theo 

từng đợt phân bổ vắc xin COVID-19.  

2. Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện và UBND các xã, thị trấn 

 - Phối hợp chỉ đao thực hiện thống kê số liệu dân số trên địa bàn (hoàn thành 

trước ngày 10/12/2021) và hoàn thành việc nhập dữ liệu trước ngày 15/12/2021 trên 

nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19 (trên Phân hệ báo cáo chỉ đạo điều hành tiêm 

chủng COVID-19 tại địa chỉ: https://mcc.tiemchungcovid19.gov.vn), thông tin gồm: 

 - Số liệu dân số trên địa bàn huyện, xã (số liệu của Tổng cục Thống kê);  

- Số liệu dân số thực tế hiện tại (sau biến động di dân), chia theo các 

nhóm tuổi: dưới 12 tuổi, từ 12 đến 17 tuổi, từ 18 đến 49 tuổi, từ 50 đến 65 tuổi 

và trên 65 tuổi;  

- Số liệu dân cư vãng lai trên địa bàn (phân theo nhóm tuổi dưới 12 tuổi, 

từ 12 đến 17 tuổi, từ 18 đến 49 tuổi, từ 50 đến 65 tuổi và trên 65 tuổi).   

 Yêu cầu phòng ban, cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn khẩn trương 

triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Lưu: VT (D01). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
Lại Như Long 

 

KHẨN 
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