
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

Số:           /UBND-VX 

V/v tạm dừng áp dụng khai báo y 

tế nội địa và “làm sạch” dữ liệu 

tiêm chủng Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Lai Châu, ngày           tháng 5 năm 2022 

Thực hiện các Văn bản của Bộ Y tế: Số 2213/BYT-DP ngày 29/4/2022 về 

việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa; số 2262/BYT-CNTT ngày 

04/5/2022 về việc hướng dẫn Quy trình làm sạch dữ liệu tiêm chủng Covid-19 

(gửi kèm theo). Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:  

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các lực lượng chức năng và các địa 

phương theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực hiện 

tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, 

nhà hàng,…) theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Văn bản số 2213/BYT-DP.  

- Các cơ quan thông tin truyền thông phối hợp với ngành Y tế chủ động 

cập nhật các tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch Covid-19 phù 

hợp với tình hình hiện nay và đưa tin kịp thời. 

- Ngành Y tế chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan duy 

trì hoạt động giám sát phát hiện sớm và điều tra, xử lý ổ dịch Covid-19 kịp thời, 

hiệu quả theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch Covid-19 và các Bộ, Ngành Trung ương để bảo vệ sức khỏe 

nhân dân, duy trì thành quả phòng, chống dịch hiện nay với mục tiêu đặt sức 

khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết.  

2. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị là Thành viên Tổ Công tác đề án 06 của 

tỉnh (theo Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh), thực hiện “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 theo quy trình kèm theo 

Văn bản số 2262/BYT-CNTT. Thời gian hoàn thành trước ngày 01/6/2022.  

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ 

Y tế về việc ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” tại Công văn số 1908/BYT-CNTT 

ngày 15/4/2022, Công văn số 1975/BYT-CNTT ngày 19/4/2022 và chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại Công văn số 1281/UBND-VX ngày 22/4/2022. 

Kính gửi:  

- Tổ Công tác đề án 06 của tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 



 

 

 

 

Căn cứ nội dung Văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, 

ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy; (để b/c)  

- UBND tỉnh: U; 

- Hiệp hội DN tỉnh; 

- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; 

- Viettel LC, VNPT LC; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- VPUBND tỉnh: V, C, CB, HC, KSTT; 

- Lưu: VT, VX1. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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