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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Phước, ngày 15tháng 11năm 2021

/SGDĐT-GDTrH

V/v phối hợp triển khai Chiến dịch tiêm
vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12
đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình
Phước năm 2021-2022

Kính gửi:
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các trung tâm GDNN-GDTX.
Thực hiện Kế hoạch số 339/KH-UBND ngày 12/11/2021 của UBND
tỉnh triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17
tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2021-2022 (Chiến dịch);
Tiếp theo Công văn số 3304/SGDĐT-GDTrH ngày 16/10/2021 về việc
phối hợp với các đơn vị y tế địa phương để chuẩn bị các điều kiện thực hiện
tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho đối tượng học sinh từ 12-17 tuổi;
Để triển khai Chiến dịch đúng tiến độ, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu
phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc, các đơn vị
thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau:
- Tiếp tục rà soát, lập danh sách học sinh và gửi cho cơ quan y tế theo
từng địa phương nơi học sinh đang cư trú/lưu trú (cấp xã, phường, thị trấn), theo
độ tuổi (thứ tự từ cao xuống thấp).
- Thực hiện tuyên truyền cho cha, mẹ, người giám hộ của các em học sinh
biết về lợi ích, ý nghĩa của việc tiêm vắc xin, quy mô Chiến dịch; trên cơ sở đó
vận động cha, mẹ, người giám hộ của học sinh đồng ý và ký phiếu xác nhận cho
các em tham gia tiêm chủng.
- Sẵn sàng thực hiện hỗ trợ về địa điểm, cơ sở vật chất, bàn ghế và nhân
lực tham gia khi được cơ quan y tế địa phương đề nghị.
- Thực hiện việc cập nhật hằng ngày số liệu học sinh được tiêm vắc xin
trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành và địa chỉ đường link do Sở Giáo dục và Đào
tạo cung cấp (tại Công văn số 3461/SGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2021).
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực
hiện. Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện
Chiến dịch về Sở Giáo dục và Đào tạo để báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Sở Y tế;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT, GDTrH.

GIÁM ĐỐC

