
UBND HUYỆN CẦN GIUỘC
PHÒNG GIÁO DỤC  VÀ ĐÀO TẠO

Số:        /PGDĐT
V/v triển khai công văn số 2909 

/SGDĐT-GDTrH ngày 20/9/2022 về việc 
phối hợp truyền thông và hưởng ứng 

Chiến dịch truyền thông “Vui Trung thu 
và tựu trường an toàn” về tiêm chủng vắc-
xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 

dưới 18 tuổi

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

Cần Giuộc, ngày         tháng 9 năm 2022

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc UBND huyện

Thực hiện Công văn số 8510/UBND-VHXH ngày 14/9/2022 của UBND 
tỉnh, V/v triển khai công phối hợp truyền thông và hưởng ứng Chiến dịch truyền 
thông “Vui Trung thu và tựu trường an toàn” về tiêm chủng vắc-xin phòng 
COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi;

Thực hiện công văn số 2909 /SGDĐT-GDTrH ngày 20/9/2022 về việc phối 
hợp truyền thông và hưởng ứng Chiến dịch truyền thông “Vui Trung thu và tựu 
trường an toàn” về tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 
18 tuổi đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Triển khai đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong đơn vị 
Công văn số 8510/UBND-VHXH ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh về việc phối 
hợp truyền thông và hưởng ứng Chiến dịch truyền thông “Vui Trung thu và tựu 
trường an toàn” về tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 
18 tuổi.

2. Tiếp tục quán triệt và tuyên truyền triển khai thực hiện nghiêm các chủ 
trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống dịch 
Covid-19.

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục học sinh, truyền thông 
cho phụ huynh học sinh hiểu được ý nghĩa, mục đích, lợi ích của vắc-xin trong 
phòng, chống dịch COVID-19 để tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.

Đề nghị Hiệu trưởng các trường phân công giáo viên, nhân viên, phối hợp 
với Công đoàn trường học có danh sách cụ thể từng trường hợp học sinh, con em 



giáo viên + nhân viên của trường chưa tiêm văc xin Covid-19 mũi 1, mũi 2 (5-11 
tuổi), mũi 3, mũi 4 (12-18 tuổi); trong đó ghi nhận các nguyên nhân chưa tiêm để 
báo cáo từ ngày 26/9/2022.

4. Hiệu trưởng các trường tăng cường phối hợp với Trạm Y tế địa phương tổ 
chức tuyên truyền sâu rộng tại các trường học về các biện pháp phòng, chống dịch 
Covid-19. 

 (Đính kèm Công văn số 8510/UBND-VHXH ngày 14/9/2022 của UBND 
tỉnh và công văn số 4916/ IBYT-TT-KT ngày 09/9/2022 của Bộ Y tế, công văn số 
2909 /SGDĐT-GDTrH này 20/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo ).

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển 
khai, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên; 
- Truoởng phòng, Phó TP;
- Lưu: VT.
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