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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:                                                    

V/v phối hợp tăng cường triển khai 

tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ 

em mầm non, học sinh trong các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày        tháng 11 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 phối hợp số 1557/KH-BYT-BGDĐT ngày 

18/11/2022 giữa Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch phối hợp tăng 

cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em mầm non, học sinh 

trong các cơ sở giáo dục. 

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 tình hình cụ thể tại 

địa phương tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em 

mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục, cụ thể như sau: 

1. Truyền thông chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chỉ đạo 

của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và 

đại phương về tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho 

trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi. 

2. Truyền thông vận động cha mẹ, người chăm sóc, người giám hộ trẻ 

ủng hộ, tham gia công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo tinh thần 

“Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm 

đối với cộng đồng”, tích cực, chủ động đưa trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi tiêm 

vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch theo khuyến cáo của Ngành Y tế. 

3. Tăng cường truyền thông về tác dụng và hiệu quả của vắc xin phòng 

COVID-19 đối với trẻ em, các khuyến cáo về tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 an toàn bằng nhiều hình thức: truyền thông trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến tại Việt Nam 

(Facebook, Zalo, TikTok, Youtube...) và truyền thông trực tiếp trong các cơ sở 

giáo dục. 

4. Xây dựng các thông điệp, tài liệu truyền thông khuyến cáo tiêm vắc 

xin phòng COVID-19 an toàn cho trẻ em, học sinh từ 5 đến dưới 18 tuổi để 

truyền thông sâu rộng đến học sinh, cha mẹ, người chăm sóc, người giám hộ 

trẻ. 
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5. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục tăng cường công tác truyền thông về 

hiệu quả và tính an toàn của vắc xin phòng COVID-19, những phản ứng có thể 

gặp sau tiêm chủng và trách nhiệm bảo đảm quyền được tiêm chủng của trẻ em 

trong các cơ sở giáo dục thông qua việc cung cấp thông tin trực tiếp, tài liệu 

truyền thông, mời các chuyên gia, nhà tư vấn chuyên môn để tư vấn cho cha 

mẹ, người chăm sóc, người giám hộ hợp pháp của trẻ. 

6. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh phối hợp Sở Y tế 

rà soát, lập danh sách trẻ em mầm non, học sinh thuộc độ tuổi tiêm chủng chưa 

tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ để có kế hoạch tuyên truyền, vận 

động phù hợp và đạt hiệu quả; chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, thông báo và 

phối hợp với Ngành Y tế tại địa phương để tổ chức các điểm tiêm chủng tại 

trường học hoặc các địa điểm phù hợp khác, bảo đảm an toàn. 

7. Phấn đấu đạt các mục tiêu tại Kế hoạch phối hợp số 1557/KH-BYT-

BGDĐT, cụ thể: 

- Tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 cho trẻ từ 12 đến 

dưới 18 tuổi và mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi nhằm tăng cường hiệu quả 

phòng bệnh. 

- Tối thiểu 80% trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi trong các cơ sở giáo dục thuộc 

đối tượng chỉ định được tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3; 

- Tối thiểu 80% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong các cơ sở giáo dục 

thuộc đối tượng chỉ định được tiêm đủ 02 liều vắc xin phòng COVID-19. 

8. Chủ động phối hợp với cơ quan y tế và các tổ chức đoàn thể tại địa 

phương tổ chức tuyên truyền, tư vấn, kiên trì vận động cha mẹ, người chăm sóc, 

người giám hộ hợp pháp của trẻ để tạo sự đồng thuận cho trẻ em mầm non, học 

sinh được tiêm chủng đầy đủ theo hướng dẫn của Ngành Y tế. 

9. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh phối hợp chặt chẽ giữa 

Ngành Y tế chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để phối hợp tổ chức các điểm tiêm 

chủng cho trẻ em mầm non, học sinh tại trường học hoặc các địa điểm phù hợp 

khác, đảm bảo tiêm chủng an toàn, khoa học theo các hướng dẫn đã ban hành 

của Bộ Y tế. 

(Đính kèm Kế hoạch phối hợp số 1557/KH-BYT-BGDĐT ngày 

18/11/2022 giữa Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo)  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GDĐT (b/c); 

- Sở Y tế (ph/h); 
- Cổng TTĐT Sở GDĐT; 
- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Trần Thị Ngọc Châu 
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