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Số:  

V/v tiếp tục tuyên truyền và tổ chức 

tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 

trong các cơ sở giáo dục trên địa tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày    tháng  10  năm 2022 

 

  Kính gửi:     

    - Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

    - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

         

Thực hiện Thông báo kết luận số 191/TB-BCĐ ngày 19/09/2022 của UBND 

tỉnh về Kết luận của đồng chí Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh tại 

cuộc họp nghe báo cáo tiến độ và giải pháp tiêm vắc xin phòng COVID-19 ngày 

19/9/2022. Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành công văn số 

3122/SGDĐT-VP ngày 23/09/2022 về việc tổ chức tuyên truyền tiêm vacxin 

phòng chống Covid-19 trong các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh. Tính đến 16 giờ 

ngày 10/10/2022 qua nắm bắt và tổng hợp từ các đơn vị trực thuộc và các phòng 

GDĐT báo cáo về thì tỉ lệ tiêm cho học sinh theo độ tuổi quy định còn rất thấp so 

với yêu cầu theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở GDĐT tại các văn 

bản nêu trên. 

Thực hiện chỉ đạo tại cuộc họp theo giấy mời số 1046/GM-UBND về 

việc nghe báo cáo tiến độ tiêm vắc xin vào lúc 8 giờ 30, ngày 12/10/2022. Sở 

GDĐT yêu cầu Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các 

đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc tiếp tục triển khai, thực hiện quyết liệt hơn một số 

nội dung cụ thể như sau: 

1. Tiếp tiếp quán triệt và triển khai các nội dung tại công văn số 

3122/SGDĐT-VP ngày 23/09/2022 về việc tổ chức tuyên truyền tiêm vắc xin 

phòng chống Covid-19 trong các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh. 

2. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh ngoài các hình thức đã triển 

khai tuyên truyền, cần áp dụng một số giải pháp mạnh như:  

- Lập danh sách và công bố những học sinh đã tiêm, chưa tiêm của từng lớp 

theo từng đợt trên bảng tin của nhà trường và gửi về UBND xã, phường, thị trấn 

nơi cư trú sau mỗi đợt tiêm; 

- Lập danh sách những học sinh chưa tiêm theo từng đợt (không phải do bác 

sỹ chỉ định) là con của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm trong 

các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để vận động phụ huynh làm 
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gương cho con em đi tiêm và gửi về cơ quan công tác của phụ huynh sau mỗi đợt 

tiêm; 

- Gắn trách nhiệm của GVCN cùng các bộ phận liên quan trong nhà trường 

trong việc bình bầu và xét thi đua cuối năm cũng như khen thưởng đột xuất. 

3. Các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với y tế địa phương cập nhật tình 

tình tiêm theo từng đợt tiêm. Phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc tổng hợp báo 

cáo về Sở GDĐT và UBND các huyện, thị xã, thành phố vào ngày 25/10/2022 và 

chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về kết quả tiêm vắc xin.(theo mẫu tại công 

văn số 3122/SGDĐT-VP) 

4. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch và giao chỉ tiêu 

tiêm cụ thể cho các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT cũng như thông tin kịp thời những 

khó khăn vướng mắc trong qua triển khai tiêm vắc xin về Sở GDĐT để được phối 

hợp giải quyết kịp thời. 

Nhận được văn bản này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các 

đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

(Đính kèm Thông báo kết luận số 191/TB-BCĐ ngày 19/09/2022 của UBND tỉnh) 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- VP T.U (b/c); 

- Sở Y tế (ph/h); 

- CDC Tình (p/h); 

- UBND các huyện, tx, tp (ph/h); 
- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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