
         UBND HUYỆN ĐẠI LỘC 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 56/PGDĐT-VP 

 Về việc báo cáo số trẻ từ 5 đến 12 tuổi trong 

các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn huyện 

       
Đại Lộc, ngày 03 tháng 4 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS. 

 

Thực hiện Công văn số 573/SGDĐT-HSSVPC ngày 01/4/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam về việc báo cáo số trẻ từ 5 đến 12 tuổi trong các 

cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh;  

Nhằm chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, địa 

điểm, nhân lực để tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi ngay sau khi 

được cung ứng vắc xin; Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các 

trường học báo cáo số trẻ từ 5 đến 12 tuổi trong các cơ sở giáo dục cụ thể như sau: 

         - Thời gian báo cáo, cập nhật số liệu: Trước15 giờ ngày 04/4/2022.  

  - Hình thức: báo cáo, cập nhật số liệu trên hệ thống Google biểu mẫu tại địa 

chỉ:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lCQRXjY5zO4ZBHCygsnkPHFGiee

SrrHQ_kdOMvoJ51w/edit?usp=sharing . 

   - Yêu cầu: Các đơn vị phải cử viên chức phụ trách cập nhật số liệu đảm bảo 

chính xác và đúng thời gian quy định để kịp thời báo cáo số liệu cho Sở GDĐT.  

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Bà Huỳnh Thị Phương Thanh, Bộ phận Văn 

phòng; Số điện thoại Zalo: 0905900097. 

Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường học tổ chức triển khai thực 

hiện nghiêm túc nội dung Công văn này./. 

Nơi nhận: 
- L nh đạo và chuyên viên PGDĐT; 
- Các trường học; 
- Lưu VP. 
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