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V/v tăng cường triển khai tiêm 
vắc xin phòng Covid-19

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

Thực hiện Công văn số 4924/UBND-TTYT ngày 11/11/2022 của UBND 
huyện Đại Lộc về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19; Kế 
hoạch số 162/KH-UBND ngày 14/11/2022 của UBND huyện Đại Lộc về việc ra 
quân triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện Đại Lộc; Phòng 
Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc yêu cầu Hiệu trưởng các trường học thực hiện 
một số nội dung sau:

1. Tiếp tục rà soát và vận động đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học 
sinh chưa tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tham gia tiêm chủng đầy đủ đảm 
bảo theo quy định; cam kết đạt kết quả ít nhất từ 90% cán bộ, giáo viên, nhân viên 
tham gia tiêm chủng đầy đủ các liều vắc xin phòng COVID-19 tại đơn vị. 

2. Giao cho Hiệu trưởng phải có các giải pháp quyết liệt, hiệu quả nhằm đẩy 
mạnh hơn nữa việc tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh. Tổ 
chức giao chỉ tiêu tiêm chủng đến từng lớp để tăng tỷ lệ tiêm chủng mũi 1 và mũi 
2 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi đạt 80%, mũi 3 cho trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 
tuổi đạt 90% trở lên. 

3. Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương đẩy mạnh việc tuyên truyền và triển 
khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em; chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực 
để sẵn sàng hỗ trợ cơ sở y tế địa phương tổ chức các điểm tiêm chủng tại trường 
học, bảo đảm an toàn, hiệu quả; đồng thời thông báo lịch tiêm chủng qua các nhóm 
lớp để huy động sự tham gia của phụ huynh, học sinh.

* Kết thúc tháng 11/2022, tỷ lệ tiêm chủng mũi 1 và mũi 2 cho trẻ từ 5 
tuổi đến dưới 12 tuổi phải đạt 80% và tỷ lệ mũi 3 cho trẻ từ 12 tuổi đến dưới 
18 tuổi phải đạt 90% trở lên.

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
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