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V/v báo cáo thông tin tiêm vắc xin 

phòng chống COVID-19 cho học sinh  

Hà Nội, ngày       tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 

 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; 

- Các đơn vị trường học trực thuộc; 

- Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên. 

  

 Căn cứ quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục và quy định 

về công tác y tế trường học tại các cơ sở giáo dục. Thực hiện Công văn số 

5144/BGDĐT-GDTC ngày 09/11/2021 về việc báo cáo đánh giá tác động ảnh 

hưởng của dịch COVID-19 và thông tin tiêm vắc xin cho học sinh của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các đơn vị thực hiện tốt 

các nội dung sau: 

 1. Đối với các cơ sở giáo dục 

 - Cập nhật thông tin đã tiêm vắc xin của từng học sinh gồm: ngày tiêm, 

loại thuốc được tiêm của các mũi tiêm. 

 - Yêu cầu cập nhật thông tin tiêm vắc xin của học sinh lên cơ sở dữ liệu 

ngành Giáo dục thường xuyên, liên tục. 

 2. Đối với các phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã 

 - Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc cập nhật thông tin về tiêm vắc xin 

cho học sinh đầy đủ, kịp thời. 

 - Khai thác thông tin tổng hợp tình hình tiêm vắc xin của học sinh trên địa 

bàn phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. 

 3. Tài liệu hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật 

 - Tài liệu hướng dẫn thực hiện báo cáo (file hướng dẫn kèm theo) và được 

đăng tải trên cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn. 

 - Về hỗ trợ kỹ thuật Hệ thống phần mềm, đề nghị liên hệ Cục Công nghệ 

thông tin theo địa chỉ email csdl@moet.edu.vn. 

 - Về hỗ trợ nội dung thông tin thống kê, đề nghị liên hệ Vụ Giáo dục thể 

chất qua chuyên viên Cao Khả Thọ, email: cktho@moet.gov.vn, điện thoại 

0943079662. 
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   Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện cập nhật dữ liệu bảo 

đảm đầy đủ, chính xác, đúng thời gian qua hệ thống báo cáo trực tuyến tại địa chỉ 

https://csdl.moet.gov.vn và báo cáo kết quả thực hiện qua email: 

cttt@hanoiedu.vn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Vụ GDTC Bộ GDĐT; 

- VP UBND TP; 

- UBND các Q, H, TX (để p/h chỉ đạo); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Phòng GDPT, GDMN, GDTX-CN, VP Sở; 

- Cổng Thông tin điện tử của Ngành; 

- Lưu: VT, CTTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Tiến 
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