
BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH 

*** 

Số:         -CV/TĐTN-TCKT 

“V/v xin ý kiến dự thảo Kế hoạch  

nhập dữ liệu vào nền tảng tiêm chủng Covid-19” 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 

 

Trà Vinh, ngày      tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi:  - Sở Tài chính; 

 - Sở Y tế; 

                                        - Sở Thông tin và Truyền thông. 
 

Căn cứ Quyết định số 1057/QĐ-UBND, ngày 02/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh “về ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 

giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”; Kế hoạch số 58/KH-UBND 

ngày 13/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh“về triển khai và ứng dụng giải 

pháp công nghệ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh” và Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 “sửa đổi, bổ sung một 

số nội dung của Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 13/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh”. 

Thực hiện Công văn số 216/BCĐ, ngày 13/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh “về việc tăng cường sử dụng các nền tảng công 

nghệ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, theo đó Trưởng ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đề nghị Tỉnh đoàn bố trí lực lượng đoàn 

viên hỗ trợ Trung tâm y tế và các điểm tiêm. Tỉnh đoàn dự thảo Kế hoạch Hỗ trợ 

nhập dữ liệu vào nền tảng tiêm chủng Covid-19 hỗ trợ công tác tiêm chủng Covid-

19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Để có cơ sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định, 

Tỉnh đoàn trân trọng đề nghị Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông 

góp ý kiến cho dự thảo Kế hoạch (gửi kèm dự thảo). Do tính chất cấp thiết, đề nghị 

cơ quan, đơn vị phản hồi ý kiến góp về Tỉnh đoàn tổng hợp đến hết ngày 

30/8/2021./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu TCKT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

Trần Trí Cường 
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