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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:  

V/v rà soát học sinh chưa tiêm vắc xin để 

tiếp tục tiêm bổ sung phòng, chống 

Covid-19 trong các cơ sở giáo dục 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng 01  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 180/KH-UBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh 

về việc tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi tại 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Thông báo Kết luận số 03/TB-BCĐ ngày 13/01/2022 

tai cuộc họp nghe báo cáo tình hình tiêm vắc xin liều bổ sung, liều nhắc lại. Nhằm 

thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và chuẩn bị các 

điều kiện tốt nhất đón học sinh quay trở lại trường học trực tiếp trong thời gian 

tới;  

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 rà soát học sinh chưa tiêm đủ 2 

mũi vắc xin phòng, chống Covid-19 trong các cơ sở giáo dục cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú vận 

động phụ huynh để học sinh được tiêm đủ ít nhất 2 mũi vắc xin, trừ những học 

sinh có xác nhận chỉ định không tiêm vắc xin của Bác sỹ; Lập học sinh chưa tiêm 

vắc xin phòng, chống Covid-19 Mũi 1; Mũi 2 tính đến ngày 15/01/2022 và liên hệ 

với y tế địa phương để các em được tiêm trước Tết nguyên đán. 

2. Nếu sau khi vận động không có kết quả đề nghị nhà trường yêu cầu phụ 

huynh làm cam kết khi đi học trực tiếp phải thực hiện nghiêm các yêu cầu của nhà 

trường quy định dành cho đối tượng chưa tiêm vắc xin tham gia các hoạt động 

trong trường học và nếu bị F0 phải tự chịu trách nhiệm.  

3. Sau khi hoàn thành việc rà soát các đơn vị trực thuộc báo cáo bằng văn 

bản (kèm theo danh sách học sinh, bản cam kết) về Sở GDĐT  trước ngày 

20/01/2022 để Sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

4. Các phòng GDĐT tổng hợp báo cáo tham mưu UBND các huyện, thị xã, 

thành phố để có chỉ đạo tiếp theo đồng thời gửi báo cáo ( kèm theo danh sách học 

sinh, bản cam kết) về Sở GDĐT trước ngày 23/01/2022. 

Nhận được công văn này, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển 

khai, thực hiện và gửi báo cáo về Sở đúng thời gian quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, VP, TiếnNX. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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