
 

 

 

 
UBND HUYỆN VĨNH CỬU 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số: 763/PGDĐT-NG 

V/v tăng cường thực hiện công tác tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 trong trường học. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Cửu, ngày 30  tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS. 

 

Thực hiện văn bản số 2414/SGDĐT-VP ngày 28/6/2022 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc triển khai hướng dẫn tiêm vắc xin và tăng cường thực hiện 

công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong các đơn vị, trường học trên địa 

bàn tỉnh; Văn bản số 4554/UBND-VX ngày 28/6/2022 của UBND huyện Vĩnh 

Cửu về việc tăng cường tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo ý kiến chỉ đạo của 

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam; 

Phòng GD&ĐT đề nghị các đơn vị, trường học khẩn trương triển khai 

thực hiện những nội dung sau: 

1. Triển khai, quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, trong 

trường học nội dung hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo Công văn 

số 4477/SYT-NV ngày 24/6/2022 của Sở Y tế (Đính kèm). 

2. Tăng cường tuyên truyền và phối hợp với chính quyền, cơ quan y tế địa 

phương tiếp tục đẩy mạnh việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 cho đối 

tượng từ 12 tuổi trở lên; mũi 4 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên; hoàn thành việc 

tiêm đủ liều cơ bản cho trẻ em, học sinh từ đủ 5 đến 11 tuổi trong tháng 8/2022 

theo chỉ đạo của Chính phủ bằng nhiều hình thức khác nhau như: thông qua hệ 

thống tin nhắn, gọi điện cho từng cán bộ giáo vieen, nhân viên, học sinh đến 

tiêm. Củ giáo viên nhập dữ liệu tiêm chủng vào phần mềm theo yêu cầu của 

TTYT huyện và UBND xã, thị trấn. 

3. Đối với các trường hợp cần tiêm chủng và đảm bảo các điều kiện tiêm 

theo Công văn số 4477/SYT-NV ngày 24/6/2022 của Sở Y tế nhưng chưa tham 

gia tiêm liều cơ bản hoặc liều bổ sung, liều nhắc lại lần 1 (mũi 3), liều nhắc lại 

lần 2 (mũi 4), các đơn vị cần tập trung rà soát, tuyên truyền, vận động, thuyết 

phục các đối tượng tham gia tiêm nhằm tạo ra miễn dịch chủ động, tăng cường 

kháng thể, bảo vệ sức khỏe liên tục, phòng, chống hiệu quả tác động tiêu cực 

của COVID-19 và các bệnh lý hậu COVID-19. 

4. Đối với các trường chưa có giáo viên, học sinh và trẻ em tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 chưa đạt 50% trở lên đề nghị Hiệu trưởng tiếp tục quan tâm, 

chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện hiệu quả công tác tiêm. 

5. Thực hiện tốt việc quản lý, theo dõi, xử lý kịp thời các sự cố bất lợi sau 

tiêm vắc-xin nhằm bảo vệ tốt sức khỏe thể chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, 

nhân viên, học sinh, trẻ em, ghi nhận, báo cáo nhanh số liệu tiêm vắc xin phòng 
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COVID-19 trên link đã gửi và các vấn đề liên quan về bộ phận phụ trách của 

Phòng GD&ĐT (Email: Phamtriphong@gmail.com) sau khi hoàn thành các mũi 

tiêm mới nhất cho học sinh.  

 Nhận được văn bản này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng  

các trường triển khai thực hiện nghiêm túc./.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Trưởng, các PTP P.GD&ĐT; 

- CBCC Phòng GD&ĐT; 

- Lưu: VT, NG. 

 

KT.TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Trần Anh Huy 
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