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V/v đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch 
trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện 

       
#DiaDiemNgayBanHanh

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

Thực hiện Công văn số 2025/SGDĐT-HSSV ngày 27/9/2022 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch 
trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Phòng GDĐT yêu cầu 
Hiệu trưởng các trường học triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ 
đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ GDĐT, Tỉnh ủy Quảng Nam, UBND và Ban Chỉ 
đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện, các nội dung chỉ đạo của Phòng 
GDĐT, trọng  tâm là Công văn số 225/PGDĐT-VP ngày 29/8/2022; tiếp tục quán 
triệt và làm sâu sắc hơn các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh, trong đó xác định xuyên suốt việc 
tiêm vắc  xin phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược 
trong phòng, chống dịch bệnh.

2. Hiệu trưởng các trường học phải tập trung nhân lực vào việc rà soát, lập 
danh sách học sinh trong diện tiêm chủng và chuyển danh sách về cơ sở y tế tại 
địa phương để chủ động lập kế hoạch, tổ chức tiêm chủng. Đồng thời, phải chịu  
trách nhiệm trong việc thống kê, báo cáo, cập nhật và nắm chắc về tình hình tiêm  
chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu 
hằng tuần theo chỉ đạo của Phòng GDĐT tại Công văn số 196/PGDĐT-VP ngày 
11/8/2022.

3. Các trường học có tỷ lệ tiêm thấp cần khẩn trương, tập trung quyết liệt 
thực hiện đảm bảo tỷ lệ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tiêm chủng đầy đủ 
các liều vắc xin phòng COVID-19 mũi  4 đạt từ 90%; tỷ lệ tiêm chủng mũi 1 và 
mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đạt trên 
80%; những trường hợp không tiêm phải có giấy xác nhận chống chỉ định của cơ 
quan y tế có thẩm quyền về lý do không được tiêm.

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cho cha, mẹ, người 
giám hộ trẻ thông qua các hình thức linh hoạt và phù hợp với  tình hình thực tế tại 
từng trường đảm bảo tiếp cận dễ dàng, thu hút sự quan tâm của cha, mẹ, người 
giám hộ trẻ nhằm đảm bảo quyền được tiêm chủng của trẻ và  phòng chống dịch 
COVID-19.

5. Tập trung nghiên cứu các giải pháp, triển khai tiêm vắc xin phòng 
COVID-19 đạt chỉ tiêu giao, xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá 
mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xem xét thi đua quan trọng của cá nhân, 
đơn vị trong           triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023.
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Nhận được công văn này Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị 
trường học trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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