
UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SGDĐT-GDTrHCTTX 

V/v tiếp tục tăng cường phối hợp công 

tác phòng, chống dịch và đẩy nhanh 

tiêm vắc xin phòng COVID-19  

cho trẻ em, học sinh  

 Gia Lai, ngày       tháng  11  năm 2022 

                                Kính gửi: 

              - Các phòng giáo dục và đào tạo; 

              - Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; 

              - Các trung tâm GDNN-GDTX; 

              - Trung tâm GDTX tỉnh. 

     

 Thực hiện Công văn số 5765/BGDĐT-GDTC ngày 02/11/2022 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tăng cường phối hợp tổ chức tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 cho trẻ em, học sinh; 

Thực hiện Kế hoạch số 1557 /KH-BYT-BGDĐT ngày 18/11/2022 của Bộ 

Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng 

COVID -19 cho trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục. 

Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, rà soát, lập danh sách trẻ em 

mầm non, học sinh chưa được tiêm chủng đầy đủ để phối hợp với cơ quan y tế 

địa phương tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVD-19 đầy đủ cho trẻ em 

mầm non, học sinh theo chỉ đạo của Sở GDĐT tại Công văn số 2040/SGDĐT-

GDTrHCTTX ngày 10/8/2022 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, 

chống dịch và đẩy nhanh tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

2. Chủ động phối hợp với cơ quan y tế và các tổ chức đoàn thể tại địa 

phương tổ chức tuyên truyền, tư vấn, kiên trì vận động cha mẹ hoặc người giám 

hộ hợp pháp của trẻ em mầm non, học sinh để tạo sự đồng thuận cho trẻ em 

mầm non, học sinh được tiêm chủng đầy đủ theo hướng dẫn của ngành Y tế.  

 3. Tăng lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 

18 tuổi và mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi phòng, chống bệnh hiệu quả, các 

cơ sở giáo dục chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để phối hợp tổ chức các điểm 

tiêm chủng cho trẻ em mầm non, học sinh tại trường học hoặc các địa điểm phù 

hợp khác, đảm bảo tiêm chủng an toàn, khoa học.  

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ, kịp 

thời và báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở GDĐT trước ngày 

05/12/2022. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về 
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Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục 

Thường xuyên; email giaoductrunghocgialai@gmail.com)./. 

 

Nơi nhận:                                                                                   
- Như trên;  

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Lưu: VT, GDTrHCTTX. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Bùi Khoa Nghi 

mailto:giaoductrunghocgialai@gmail.com
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