
UBND HUYỆN ĐẠI LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

         #SoKyHieuVanBan
Về việc khảo sát ý kiến về việc tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 cho trẻ em

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

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi:
              - Hiệu trưởng các trường Mầm non, Mẫu giáo;

    - Chủ các nhóm, lớp độc lập tư thục trên toàn huyện.

Thực hiện Công văn số 2173/SGDĐT-CTCTHSSV ngày 14/10/2022 của Sở 
GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc khảo sát lấy ý kiến về việc tiêm vắc xin phòng 
Covid-19 cho trẻ em; Phòng GDĐT huyện Đại Lộc đề nghị Hiệu trưởng các 
trường Mầm non, Mẫu giáo thực hiện một số nội dung sau:

1. Bằng các hình thức phù hợp, tổ chức khảo sát và tổng hợp ý kiến của cha 
mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 
cho trẻ em dưới 5 tuổi đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn 
huyện.

2. Các trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn có nhóm, lớp độc lập tư thục 
chuyển tiếp Công văn này đến chủ các nhóm lớp độc lập tư thục thực hiện. Tổng 
hợp kết quả khảo sát và gửi báo cáo về Phòng GDĐT huyện qua kênh điều hành 
hoặc zalo và nộp văn bản có chữ ký đóng dấu, bộ phận Văn phòng (đ/c Thanh 
nhận) hạn cuối ngày 19/10/2022 (Theo biểu mẫu gửi kèm).

Nhận được Công văn này yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non, Mẫu 
giáo trên địa bàn huyện khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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