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            Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; 

- Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục trẻ khuyết tật; 

- Trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm GDNN-GDTX các huyện,  

   thị xã, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 4493/UBND-KGVX ngày 01/6/2022 của UBND 

tỉnh về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19, Sở Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung 

như sau: 

1. Nghiên cứu, phổ biến các văn bản của Bộ Y tế: Thông báo số 699/TB-

BYT ngày 24/5/2022 về kết luận của đồng chí Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y 

tế tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về việc kiểm điểm tiến độ tiêm 

vắc-xin phòng COVID-19, Công điện số 702/CĐ-BYT ngày 24/5/2022 về tăng 

cường công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19, Công điện số 708/CĐ-BYT 

ngày 26/5/2022 về việc tiếp nhận và triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19 và 

Công điện số 710/CĐ-BYT ngày 27/5/2022 về tăng cường công tác tiêm chủng 

vắc-xin phòng COVID-19 (có các văn bản kèm theo) đến toàn thể cán bộ, giáo 

viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh của đơn vị, trường học. 

2. Tiếp tục công tác tuyên truyền về mục tiêu, lợi ích của chiến dịch tiêm 

chủng đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh 

về việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh từ dưới 5 tuổi đến dưới 

12 tuổi và người từ 18 tuổi trở lên bằng nhiều hình thức như: Trên website; bảng 

tin; loa phát thanh của trường; qua hệ thống sổ liên lạc điện tử, zalo, fanpage của 

hội phụ huynh trường, lớp…; yêu cầu giáo viên chủ nhiệm trực tiếp thông tin, 

tuyên truyền đến từng phụ huynh học sinh nhằm tạo sự đồng thuận và tích cực đưa 

học sinh tham gia tiêm chủng đầy đủ, kịp thời. 

3. Cung cấp đầy đủ danh sách, số liệu học sinh trong độ tuổi tiêm chủng từ 5 

đến dưới 12 tuổi để các em đến trường an toàn trong các tháng học hè và bắt đầu năm 

học mới; rà soát danh sách cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên, nhân viên chưa tiêm 

mũi 3, mũi 4 gửi cho trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố để được tiêm chủng 

kịp thời, đầy đủ. 

4. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế, phụ huynh học sinh trong việc tiêm 

chủng cho học sinh, CBQL, giáo viên và học sinh; theo dõi chặt chẽ sức khỏe của 

học sinh, CBQL, giáo viên, nhân viên trước, trong và sau khi tiêm vắc-xin và cung 
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cấp thông tin tình trạng sức khỏe của các đối tượng được tiêm chủng cho ngành Y 

tế theo chỉ đạo tại Công văn số 604/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 25/4/2022 của 

Sở GDĐT. 

5. Tiếp tục báo cáo thông tin tiêm vắc-xin cho đội ngũ giáo viên, nhân viên 

và học sinh về Sở GDĐT theo đường link: https://tinyurl.com/TIEM-VAC-XIN. 

 Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh; (để b/c) 

- Sở Y tế; (để p/h) 
- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Các phòng CM thuộc Sở;      

- Lưu: VT, GDTrH-GDTX. 

GIÁM  ĐỐC 

 

 

 

 
  Phạm Đăng Khoa 
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