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Kính gửi: 

 

 

- Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS; 

- Chủ cơ sở GDMN ngoài công lập. 

 

Theo Công văn số 244/CV-TTYT ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Trung tân 

Y tế huyện Phú Giáo về việc tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng Covi-19 cho 

trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: 

Đến ngày 20/7/2022, tỷ lệ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 

đến dưới 12 tuổi trên toàn huyện hiện rất thấp. Tổng số đối tượng trẻ từ 5 đến 

dưới 12 tuổi đang theo học và trẻ cộng đồng là 12.368, trong đó đã thực hiện 

tiêm mũi 1: 7.690/12.368, đạt tỷ lệ 62%; mũi 2: 2.492/7.690, đạt tỷ lệ 32.4%. Số 

trẻ chưa tiêm chủng mũi 1 là 4.678 trẻ, số trẻ chưa tiêm chủng mũi 2 là 5.198 

trẻ.  

Theo đề nghị của Trung tâm y tế huyện Phú Giáo, để đảm bảo hiệu quả 

tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, Phòng GDĐT yêu 

cầu các đơn vị trường mầm non, tiểu học và các cơ sở GDMN ngoài công lập 

thực hiện các nội dung sau: 

1. Rà soát, tổng hợp các nhóm đối tượng trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi 

chưa được tiêm chủng theo lịch tiêm của Bộ Y tế. Tuyên truyền và vận động 

phụ huynh đưa con em đến tham gia tiêm chủng đầy đủ tại các điểm tiêm Trạm 

Y tế xã, thị trấn hoặc Trung tâm y tế huyện trong khoảng thời gian từ nay đến 

31/7/2022. 

2. Tăng cường truyền thông đến cha mẹ trẻ về mục đích, ý nghĩa hiệu quả 

của việc tiêm chủng vắc xin để người dân được hiểu, từ đó chủ động đưa trẻ đi 

tiêm vắc xin. 

3. Thường xuyên nắm thông tin tình hình tiêm vắc xin của đội ngũ, trẻ/học 

sinh, cập nhật kịp thời trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành. 

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Website Phòng GDĐT; 

- Lưu: VT. 
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