
UBND HUYỆN CẦN GIUỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
           Số:          /SL-PGDĐT      Cần Giuộc, ngày 17 tháng 12  năm 2021

V/v sao chuyển Kế hoạch số 6339/KH-UBND
 Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 

người từ 12-14 tuổi trên địa bàn huyện

Kính gửi:  Hiệu trưởng rường có cấp Trung học cơ sở ;

           Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận Kế hoạch số 6339/KH-UBND của 
UBND huyện ngày 16/12/2021 về Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 
người từ 12-14 tuổi trên địa bàn huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo sao chuyển 
đến các trường để chủ động triển khai thực hiện; LƯU Ý:

1. Về đối tượng tiêm văc xin của đợt này, gồm:
- Tiêm trả vắc-xin mũi 2 (từ 12-14 tuổi), 
- Tiêm mũi 1 cho học sinh lớp 6 của trường,
2. Giao Hiệu trưởng các trường có cấp Trung học cơ sở:
- Chủ trì việc phối hợp với y tế địa phương để tổ chức thực hiện tiêm văcxin 

cho học sinh của trường quản lý; 
- Chủ trì việc phân công giáo viên, nhân viên thực hiện các công tác:
+ Thông báo kế hoạch tiêm văc xin để gia đình chuẩn bị: hoàn thành hồ sơ 

theo mẫu gửi cho điểm tiêm, học sinh ăn uống, ...
+ Tổ chức điểm tiêm, 
+ Quản lý học sinh theo đơn vị lớp (từ khi vào điểm tiêm đến khi hoàn 

thành theo dõi sau khi tiêm),
+ Nhập dữ liệu tiêm văcxin (cử khoảng 120-140 hs/1 người nhập), 
+ Máy tính và wifi, 
+ Bố trí các vị trí ngồi chờ trước và sau khi tiêm đảm bảo học sinh (HS) 

thực hiện nghiêm 5K; 
+ Theo dõi để báo cáo kết quả nhập dữ liệu (tổng số phiếu nhận, tổng số 

phiếu đã nhập; các phiếu còn tồn là do?), tình hình HS: chưa tiêm và lý do, tiêm đủ 
2 mũi, chưa tiêm mũi 2 và lý do chia theo từng khối lớp.

Giao đ/c Võ Trường Tam, Phó Trưởng phòng, đ/c Trần Uyên Phương, 
chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo làm đầu mối phối hợp, kiểm tra, nắm bắt 
thông tin và tổng hợp báo cáo tình hình tiêm văc xin cho học sinh.

Đề nghị Hiệu trưởng các trường quan tâm và thực hiện tốt./.
( Đính kèm Kế hoạch số 6339/KH-UBND của UBND huyện)

Nơi nhận:
- Như trên;
- TP, các PTP;
- Các CV;
- Lưu: VT, MN.

TRƯỞNG PHÒNG

Lương Bá Tuệ
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