
UBND HUYỆN ĐẠI LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

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

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh 

Về việc khẩn trương triển khai tiêm vắc xin 
phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 
tuổi và mũi 3 từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi

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

Thực hiện Công văn số 2968/UBND-VP ngày 14/7/2022 của UBND huyện 
Đại Lộc về việc triển khai thực hiện Thông báo số 257/TB-UBND ngày 11/7/2022 
của UBND tỉnh Quảng Nam; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc yêu cầu 
Hiệu trưởng các trường học thực hiện một số nội dung sau:

1. Phối hợp chặt chẽ với cơ sở y tế tại địa phương để triển khai việc tiêm vắc 
xin phòng chống dịch Covid-19 cho trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi và từ 12 tuổi đến dưới 
18 tuổi đảm bảo; đồng thời tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của việc tiêm vắc xin Covid-
19 đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh tại đơn vị.

2. Rà soát, vận động phụ huynh đưa trẻ đi tiêm chủng với phương châm "đi 
từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người dân" nhằm đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc 
tổ chức tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid-19 mũi nhắc lại và mũi 1 đối với trẻ 
chưa được tiêm tại đơn vị.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện 
nghiêm túc và kịp thời./. 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- Như trên; 
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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