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- 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. 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 08/7/2022 của UBND 

Thành phố về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại (mũi 

3) cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển 

khai thực hiện tốt các nội dung sau: 

 - Xây dựng kế hoạch truyền thông về tiêm chủng vắc xin phòng COVID-

19 liều nhắc lại (mũi 3) cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi với nhiều hình thức khác 

nhau nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin và vận động cha mẹ, người 

giám hộ của trẻ, đối tượng tiêm chủng tham gia tiêm chủng. 

 - Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị Y tế địa phương trong việc xây 

dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 liều nhắc lại cho học sinh kịp thời, đầy đủ bảo đảm đúng tiến độ. 

 - Rà soát, lập danh sách đối tượng học sinh từ 12-17 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi 

cơ bản theo từng lớp học; danh sách học sinh được cha mẹ đồng ý; không đồng ý 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

 - Ban Giám hiệu và giáo viên cần nêu cao vai trò trách nhiệm trong việc 

hướng dẫn, vận động, tuyên truyền và kết quả tiêm chủng vắc xin phòng COVID-

19 cho học sinh tại đơn vị, khối, lớp phụ trách; phối hợp với các đơn vị liên quan 

tổ chức kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi triển khai chiến dịch (trong 

trường hợp thực hiện tiêm tại trường học). 

 - Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, cập nhật kịp thời tình hình 

tiêm phòng của đơn vị qua hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục tại địa 

chỉ https://csdl.hanoi.edu.vn. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND TP; 

- Sở Y tế Hà Nội;  

- Đ/c Giám đốc Sở;  

- Đ/c PGĐ Trần Lưu Hoa; 

- Phòng: GDTrH, GDTH, GDTX-ĐH, VP Sở; 

- Lưu: VT, CTTT-KHCN. 
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