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Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

 

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh Nam Định về 

việc Triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi 

trên địa bàn tỉnh năm 2022; UBND huyện yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tao huyện chỉ 

đạo các trường học trên địa bàn triển khai thực hiện tốt một số nội dung như sau: 

1. Tuyên truyền về Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 

dưới 12 tuổi; vận động cha mẹ, người giám hộ đồng ý để học sinh được tiêm vắc xin phòng 

COVID-19. 

2. Hướng dẫn cho cha mẹ học sinh đến Công an xã, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú của học sinh (khi đi mang theo hộ khẩu thường trú) để xin cấp Mã định danh 

công dân của học sinh; rà soát, lập danh sách toàn bộ học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa 

bàn (theo mẫu của cơ quan Y tế). 

3. Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện hướng dẫn cha mẹ học sinh kê khai 

đầy đủ thông tin và mang theo các phiếu khi đưa con đi tiêm phòng (không thực hiện kê 

khai tại các địa điểm tiêm), bao gồm: 

- Phiếu đồng ý tham gia tiêm vắc xin phòng COVID - 19; 

- Tờ thông tin khai báo y tế (phòng, chống dịch COVID - 19); 

- Phiếu khám sàng lọc. 

4. Căn cứ vào Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 của UBND huyện, chỉ đạo các 

trường học phối hợp phòng Y tế chuẩn bị các điều kiện về địa điểm, cơ sở vật chất, nhân lực 

hỗ trợ công tác tiêm chủng cho học sinh an toàn, hiệu quả. Đề nghị cha mẹ học sinh theo dõi 

sức khỏe của học sinh trước, trong và sau khi tiêm và thực hiện nghiêm các khuyến cáo của 

cơ quan y tế để bảo vệ sức khỏe học sinh. 

5. Thường xuyên cập nhật, báo cáo số lượng học sinh được tiêm phòng COVID-19 về 

UBND huyện (qua phòng Y tế) và Sở Giáo dục và Đào tạo. 

UBND huyện yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 

- Phòng Y tế huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lưu Quang Tuyển 
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