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UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
 

Số:                                                    
V/v truyên truyền về mục đích, ý 

nghĩa, tầm quan trọng của việc tiêm 

vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 

đến 12 tuổi trong ngành giáo dục 

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

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày     tháng 4 năm 2022 

                
 

   Kính gửi: 

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

    - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 08/04/2022 của UBND tỉnh về 

việc tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tại 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Công văn số 4319/UBND-VP ngày 15/04/2022 của UBND 

tỉnh về việc đề xuất phân bổ vắc xin phòng COVID-19 (đợt 142 của Viện Vệ sinh 

dịch tễ Trung ương. 

Để việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 

tuổi tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đạt hiệu quả cao nhất. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị 

Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc 

Sở căn cứ vào chức năng nhiệm vụ tổ chức truyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm 

quan trọng của việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi 

trong ngành giáo dục cụ thể như sau: 

1. Công tác tuyên truyền, vận động 

Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiêm vắc 

xin phòng Covid-19 (kèm theo Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 08/04/2022 của 

UBND tỉnh về việc tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 

dưới 12 tuổi tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đến cán bộ, giáo viên, người lao động và phụ 

huynh học sinh về vai trò của vắc xin trong việc phòng ngừa lây nhiễm Covid-19. 

Tuyên truyền chủ động, kịp thời và đa dạng hình thức tuyên truyền theo hướng 

dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời chia sẻ thông tin về dịch Covid-19 nói chung và việc 

tiêm vắc xin nói riêng đến phụ huynh học sinh, qua đó kịp thời giải thích, vận động 

phụ huynh tạo sự đồng thuận cho con tham gia tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.  

2. Đề nghị phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị 

trực thuộc Sở triển khai, thực hiệt tốt các nội dung sau: 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh cho trẻ tham gia tiêm 

chủng đầy đủ theo kế hoạch với tinh thần “Tiêm vắc-xin phòng COVID-19 là quyền 

lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”. 

- Phối hợp với ngành y tế địa phương xây dựng kế hoạch liên ngành trong việc 

triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 

tuổi trong ngành giáo dục diễn ra an toàn, hiệu quả. Trong đó đặc biệt lưu tâm tới 

trách nhiệm của Ban Giám hiệu, các thầy cô, nhà trường trong việc rà soát đối tượng, 

vận động phụ huynh học sinh cho con, em tham gia tiêm chủng vắc xin phòng 
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COVID-19 và tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại trường học đảm 

bảo an toàn, khoa học, hiệu quả. 

- Phối hợp với ngành y tế tại địa phương Tổ chức tập huấn việc tổ chức, thực 

hiện kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi 

theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và kế hoạch liên ngành. 

- Phối hợp với ngành y tế tại địa phương trong việc rà soát lập danh sách trẻ từ 

5 đến dưới 12 tuổi theo từng lớp học, danh sách trẻ được phụ huynh đồng ý, không 

đồng ý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

Nhận được văn bản này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn 

vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

(Đính kèm Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 08/04/2022 của UBND tỉnh). 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c);  

- Sở Y tế (ph/h); 
- Website Sở; 
- Lưu: VT, VP, TiếnNX. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Trần Thị Ngọc Châu 
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