
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MAI SƠN 

 

Số:           /UBND-CAH 

Về việc thông báo số định danh 

cá nhân phục vụ công tác tiêm 

vắc xin phòng Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Mai Sơn, ngày         tháng 11 năm 2021 

 

 Kính gửi:  
- Trung tâm Y tế huyện; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về 

việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch Covid-19”; đồng thời thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 tỉnh Sơn La về việc chuẩn bị các điều kiện để chuẩn bị tổ 

chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện 

Mai Sơn yêu cầu:  

1. Giao Trung tâm Y tế huyện 

Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn phối hợp với Công an xã, thị trấn và các 

đơn vị liên quan trên địa bàn triển khai việc thu thập, cập nhật, xác minh thông 

tin tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo Công văn số 8938/BYTDP ngày 

21/10/2021 của Bộ Y tế gửi kèm Công văn số 2629/SYT-NVYD ngày 

09/11/2021 của Sở Y tế tỉnh Sơn La. Trao đổi thông tin, lập danh sách chuyển 

Công an xã, thị trấn để cập nhật dữ liệu tiêm chủng lên hệ thống dân cư. 

2. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện tiến hành rà soát, thống kê, trao 

đổi thông tin với Công an xã, thị trấn đối với số học sinh chưa được cấp thẻ 

CCCD, chứng minh nhân dân 12 số, chưa được thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn 

chíp điện tử đối với học sinh từ đủ 14 tuổi trở lên và số học sinh từ 12 đến 14 tuổi 

chưa được cấp thông báo về số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp học sinh chưa được cấp thẻ CCCD 

hoặc chưa được cấp giấy tờ thể hiện thông tin về số định danh cá nhân nhưng vẫn 

có yêu cầu được cấp thông báo về số định danh cá nhân và thông tin công dân 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì hướng dẫn học sinh hoặc người đại 

diện hợp pháp của học sinh đến Công an xã, thị trấn nơi học sinh đăng ký hộ 

khẩu thường trú để giải quyết. 



3. Giao UBND các xã, thị trấn 

 - Chỉ đạo Công an xã, thị trấn tiến hành rà soát, thực hiện việc thông báo số 

định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

đến 100% công dân chưa được cấp thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân 

12 số, chưa được thu nhận hồ sơ cấp CCCD, giấy khai sinh chưa có thông tin số 

định danh cá nhân phục vụ yêu cầu giao dịch của nhân dân, đặc biệt ưu tiên cho 

công dân từ đủ 12 đến 14 tuổi và người dân trên 14 tuổi chưa được cấp CCCD để 

phục vụ công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19 của công dân. 

- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể của xã, thị trấn phối hợp với Công an 

xã, thị trấn tiến hành rà soát, thống kê số công dân trên địa bàn chưa được thu 

nhận hồ sơ cấp CCCD để có kế hoạch phối hợp với Đội Cảnh sát QLHC về 

TTXH, Công an huyện thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử theo quy định. 

Báo cáo kết quả thực hiện gửi về Công an huyện (qua đội Cảnh sát QLHC về 

TTXH) trước ngày 06/12/2021 (có biểu mẫu kèm theo). 

Nhận được Công văn này yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sơn La (B/c); 
- Công an tỉnh (B/c); 
- Phòng GD&ĐT; 
- Trung tâm Y tế; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, CAH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Vũ Tiến Đĩnh 

(T/h); 



TÊN ĐƠN VỊ THỐNG KÊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Mai Sơn, ngày        tháng 12 năm 2021 

DANH SÁCH 
Thống kê các trường hợp chưa thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử 

 

Stt Họ và tên 
Năm 

sinh 

Nơi đăng ký thường trú, tạm 

trú 

Có mặt tại địa 

bàn 

Vắng mặt tại 

địa bàn 
Số điện thoại Ghi chú 

1  Nguyễn Văn A 1980 Bản Tà Đứng, Chiềng Sung X  0896....  

2  Lò Văn B 2005 TK20, thị trấn Hát Lót  X 0352....  

3         

4         

5         

...        

 

 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
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