
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 
 

    Số:  

V/v phối hợp tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ 

em, học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi và cập 

nhật, báo cáo thông tin. 

       Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày     tháng  3  năm 2022 

Kính gửi:  

- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệu trưởng các trường THPT. 

Thực hiện Công văn số 892/BGDĐT-GDTC ngày 14/03/2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc phối hợp tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ em, học sinh từ 5 đến 

dưới 12 tuổi và cập nhật, báo cáo thông tin;  Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở 

GDĐT) yêu cầu Trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các 

trường THPT (gọi chung là các đơn vị) nghiêm túc thực hiện các nội dung sau: 

1.  Rà soát, lập danh sách trẻ em mầm non, học sinh thuộc độ tuổi tiêm chủng; 

phối hợp với y tế cơ sở và cha mẹ học sinh đánh giá ban đầu về tình trạng sức 

khỏe của trẻ, đặc biệt quan tâm đến các em mắc bệnh lý nền, béo phì … để phối 

hợp với ngành Y tế thực hiện phương án tiêm chủng bảo đảm an toàn cho trẻ em, 

học sinh; 

2.  Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn cho cha mẹ hoặc người giám hộ 

hợp pháp của trẻ em mầm non, học sinh về tác dụng, lợi ích của việc tiêm chủng, 

những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng và trách nhiệm bảo đảm  quyền được 

tiêm chủng của trẻ em để tạo sự đồng thuận cho các em được tiêm chủng phòng 

dịch COVID-19; 

3.  Chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ ngành Y tế 

địa phương tổ chức các điểm tiêm chủng tại trường học, bảo đảm an toàn; 

4.  Thực hiện cập nhật, báo cáo dữ liệu tiêm chủng cho trẻ em, học sinh và 

thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 trên phần mềm cơ 

sở dữ liệu ngành Giáo dục tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn/  (có hướng dẫn kèm 

theo);  bảo đảm yêu cầu thống nhất một địa chỉ và biểu mẫu báo cáo (thay thế yêu 

cầu, biểu mẫu báo cáo tại Công văn số 3256/BGDĐTGDTC ngày 04/8/2021, 

Công văn số 351/BGDĐT-GDTC ngày 27/01/2022 và Công điện số 136/CĐ-

BGDĐT ngày 08/02/2022 của Bộ GDĐT); 

5.  Hiệu trưởng các trường THPT, THCS tiếp tục thực hiện cập nhật, báo cáo 

dữ liệu tiêm chủng học sinh và thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch 

COVID-19 trên phần mềm cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục tại địa chỉ 

http://csdl.moet.gov.vn/  khi có phát sinh biến động thông tin, dữ liệu mới; 

6.  Phân công cán bộ đầu mối phụ trách cập nhật, báo cáo dữ liệu trên phần 

mềm cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và gửi thông tin về : Phòng TCCB Sở GDĐT 

(họ và tên, chức vụ, email và điện thoại liên hệ của cán bộ đầu mối) để Sở GDĐT 

tổng hợp danh sách đầu mối báo cáo Bộ GDĐT phối hợp triển khai. Địa chỉ liên 

hệ và gửi thông tin: Phòng TCCB Sở Giáo dục và Đào tạo. Email: 

pntrieu.sobrvt@moet.edu.vn ; điện thoại: 0979747939 (Thầy: Phạm Ngọc Triều). 

http://csdl.moet.gov.vn/
http://csdl.moet.gov.vn/
mailto:pntrieu.sobrvt@moet.edu.vn
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Nhận được công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các Đơn vị nghiêm túc thực 

hiện theo quy định./. 

(Đính kèm công văn 892/BGDĐT-GDTC  và Hướng dẫn ngày 14/03/2022 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

 

 Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- http://bariavungtau.edu.vn/ ; 

- Lưu VP, TCCB, trieupn. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 

 

http://bariavungtau.edu.vn/
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