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UBND THANH PHO THAI BINH
BAN CHI DAO PHONG, CHONG
DICH COVffl-19

CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
DIc lIp - Tir do - Hanh phüc
TP. Thai Blnh, ngay03 tháng nám 2022

S&5 /CV-BCD
V/v cp nht dii 1iu tiêm chñng vcxin
phOng Covid-I9 cho trê tr 5-12 tuôi.

KInh gil:
- Phông Giáo dic và Dào tao, Trung tam t, Cong an thành ph;
- UBND các phu6ng, xà;
- Các phOng, dan vj lien quan.

IV

Theo thông tin cia Viettel Thai Bmnh; báo cáo cia Trung tam y t v vic t
chic tiêm và c.p nht kt qua tiêm vc xin phông Covid-19 vào h thng quán 1 tiêm
ching Covid-19. Dn ngày 09/6/2022 thành ph dã thrc hin 8.952 miii tiêm tré ti 5
dn duói 12 tui (8.114 miii 1, 838 miii 2); tuy nhiên trên h thng tiêm ching chi
hiên thi 7.466 miii tiêm (6.856 miii 1, 610 miii 2); con 1.486 müi tiêm chira cp
nht; Ban Chi dao thành ph yêu cu:
1. Phông Giáo diic và Dào tio: Chi dao các nhà trung b sung dy dii, chinh
xác thông tin h9c sinh dà tiêm nhung chua dugc cp nht dii 1iu len phn mm: gm
ho và ten, ngày tháng näm sinh, ma s dnh danh, dja chi, s din thoii... và gii v
Tram Y t phung, xã trtró'c ngày 11/6/2022.
2. Trung tam Y t thành phô: Chi dao các dan vj tiêm ctp nht dii lieu len
phtn mm, hoàn thành chm nht ngày 11/6/2022. Chju trách nhim don dc các
dim tiêm thrc hin cp nh.t ngay s miii tiêm trong ngày len h thng.
3. Cong an thành ph: Chi dao cong an xã, phung phi hcp vói các nhà
tru&ng, tram y t rà soát, cp nhât, di chiu thông tin ngu?i duçic tiêm d dam bào
chInh xac v thông tin cp nht trên ph.n mm, nht là h9 ten, ngày tháng 11am sinh,
ma dinh danh cá nhân.
Dan vj nào cp nh.t miii tiêm len h thng không kjp th?ii, không chInh xác phãi
chiu trách nhiêm truc UBND thành ph, Ban Chi dao phOng, chng djch Covid-19
thành ph&
Nhan Cong van, yêu c.0 các phOng, dan vj trin khai thçrc hin./.
Noi nhân:
- Nhu trén;
- BCD phong, chong djch cüa tinh;
- TT Thành u' - HDND TP;
- Die ChU tjch, các d/c PCT UBND TP;
- Các thành viên BCD TP;
- Các phông, dan vj lien quan;
-Uru:VT,BCD.
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