
 

HUYỆN ỦY MAI SƠN 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG 

CHỐNG COVID-19 

* 

Số: 37- CV/BCĐ 
V/v phối hợp đẩy nhanh tiến độ 

tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 
cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi 

 
 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Mai Sơn, ngày 29 tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi: 

 

 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Phòng Lao động Thương binh &Xã hội; 
- Công an huyện; 

- Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 các xã, thị trấn. 
 

Ngày 29/11/2021 Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện nhận được 
Công văn số 238/TTYT-CV ngày 29/11/2021 của Trung tâm y tế huyện việc phối 
hợp khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 

12 đến dưới 17 tuổi trên địa bàn huyện Mai Sơn. 

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Phòng Giáo dục và Đạo tạo 

Phối hợp với Ban giám hiệu các trường cấp 3, Trung tâm giáo dục thường 

xuyên, trường Dân tộc nội trú và các trường học trực thuộc đơn vị quản lý  trên 

địa bàn rà soát, lập danh sách, hoàn thiện đầy đủ thông tin đối tượng danh sách 

tiêm theo biểu mẫu gửi kèm và gửi Trung tâm Y tế huyện để tổng hợp trước ngày 

02/12/2021, gửi kèm 01 bản điện tử theo địa chỉ theo địa chỉ Email: 

tiemchungmaison@gmail.com để tổng hợp chung. 

2. Giao phòng Lao động Thương binh và Xã hội 

Phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 các xã, thị trấn chỉ đạo 

các trung tâm, cơ sở nuôi dưỡng… rà soát, lập danh sách tiêm cho nhóm trẻ có 

lứa tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi không đi học hoặc các học sinh đang học, đang 

nuôi dưỡng tại các trường, trung tâm thuộc diện quản lý gửi Trung tâm Y tế 

huyện để tổng hợp trước ngày 02/12/2021, gửi kèm 01 bản điện tử theo địa chỉ 

theo địa chỉ Email: tiemchungmaison@gmail.com để tổng hợp chung. 

Lưu ý: Các thông tin tại biểu mẫu đề nghị điền đầy đủ, chính xác thông tin để 

đăng nhập Hệ thống Hồ sơ sức khoẻ thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19.  

3. Giao Công an huyện 

Chỉ đạo Công an xã cung cấp mã định danh cá nhân thông tin của đối 

tượng tiêm chủng COVID-19 với thông tin công dân trong phần mềm Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư. 

KHẨN 

mailto:tiemchungmaison@gmail.com
mailto:tiemchungmaison@gmail.com


 

4. Giao Trung tâm Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị: Lao động - Thương binh, Giáo 

dục và Đào tạo, Công an huyện và Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 các xã, 

thị trấn tổng hợp danh sách, tham mưu cho UBND huyện hoàn thiện Hồ sơ đăng 

ký đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi  trên 

địa bàn gửi Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đảm bảo đúng thời gian 

theo quy định. 

- Tiếp thu, hoàn thiện kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin Covid-

19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2022 đảm 

bảo đúng thời gian theo yêu cầu tại Công văn số 4270/UBND-VP ngày 

18/11/2021 của UBND huyện.  

- Triển khai công tác tiêm phòng đảm bảo theo quy định. 

5. Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện theo dõi, đôn đốc./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực huyện ủy; 
- Ban Chỉ đạo  phòng, chống dịch Covid-19 huyện;  
- BCĐ các xã, thị trấn liên quan; 
- Lưu: BCĐ. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Lại Như Long 
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