
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /UBND-VP Hữu Lũng, ngày     tháng 3 năm 2022 

V/v rà soát lại danh sách trẻ từ 5 

đến dưới 12 tuổi tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 

 

 

Kính gửi:   

 - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;  

 - Công an huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Công văn số 845/SYT-NVYD ngày 12/4/2022 của Sở Y tế Lạng 

Sơn về việc đề nghị rà soát lại danh sách trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm vắc xin 

phòng COVID-19, huyện Hữu Lũng đã lập danh sách trẻ trong độ tuổi từ 5 đến 

dưới 12 tuổi, tuy nhiên theo nhận định của Sở Y tế còn thiếu nhiều thông tin cần 

khắc phục, bổ sung ngay như: 

1. Hầu hết danh sách đều chưa thu thập đủ mã số định danh của trẻ.  

2. Các dữ liệu khác (gồm các thông tin về hộ khẩu thường trú) chưa được 

nhập đúng theo các thông tin được cung cấp tại Thông báo mã số định danh mà 

Công an xã/phường đã cung cấp cho gia đình trẻ. 

Để đảm bảo các thông tin trong danh sách chính xác, khớp với thông tin cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư, UBND huyện yêu cầu: 

Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an huyện, UBND các xã, thị trấn khẩn 

trương chỉ đạo các đơn vị trường học, Công an xã, thị trấn phối hợp rà soát lại 

danh sách trẻ đang cư trú trên địa bàn, theo từng lớp đối với trẻ đang đi học và tại 

cộng đồng đối với trẻ không đi học, đảm bảo các thông tin trong danh sách tiêm 

trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (các thông tin về họ và tên, 

ngày tháng năm sinh, mã số định danh, nơi thường trú, tạm trú khớp với các 

thông tin trong Thông báo mã số định danh). Hoàn thiện danh sách trước ngày 

17/04/2022 và gửi về Trung tâm Y tế huyện (qua Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS, số ĐT 0253.825.071, địa chỉ mail: dphl71@gmail.com) để tổng hợp 

gửi tỉnh (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) theo quy định. 

(Gửi kèm theo danh sách sơ bộ ban đầu trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi do Phòng 

Giáo dục và Đào tạo cung cấp trên địa bàn huyện). 

Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an huyện, UBND các xã, thị 

trấn khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện./. 

 

mailto:dphl71@gmail.com


Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu : VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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