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Kính gửi:  

 

 

 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; 

- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố; 

- UBND các xã, phường. 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 21/11/2021 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc triển khai Kế hoạch tiêm vắc xin phòng, chống COVID-19 

cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021-2022; Kế 

hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 của 

thành phố, UBND thành phố yêu cầu: 

1. Phòng giáo dục và Đào tạo thành phố 

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố triển khai đến các nhà 

trường Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 

tuổi của thành phố. 

- Chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện khác phục 

vụ công tác tiêm đạt kết quả. 

 - Huy động đội ngũ giáo viên, nhân viên của trường học tham gia hỗ trợ 

công tác tiêm chủng tại trường: Đón tiếp, điều phối, đảm bảo khoảng cách, mời phụ 

huynh và học sinh đến tiêm theo lịch được thông báo (nếu học sinh không tự đi được). 

2. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện khác phục vụ công tác tiêm đạt kết quả. 

- Thông báo cho từng đối tượng, phụ huynh học sinh đầy đủ thông tin ngày, 

giờ, địa điểm tiêm vắc xin.  

- Phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành 

phố phân chia khoảng thời gian cho trẻ em/học sinh tới điểm tiêm theo lớp không 

để số học sinh tập trung quá nhiều vào một thời điểm nhất định, phối hợp với phụ 

huynh học sinh đưa con em tới trường để tiêm theo lịch/kế hoạch. 

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo triển khai tiêm phòng Covid-19 thành phố kiểm 

tra công tác chuẩn bị tại đơn vị (có lịch kiểm tra kèm theo văn bản này). 

3. UBND các xã, phường  

- Chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố, Phòng Giáo dục và Đào 

tạo thành phố chỉ đạo việc hỗ trợ lực lượng, cơ sở vật chất cho các điểm tiệm tại 

các trường học trên địa bàn các xã, phường. 

- Phân công cán bộ kiểm tra, nắm bắt tình hình tiêm vắc xin tại các trường 

đóng trên địa bàn. 

4. Văn phòng HĐND-UBND thành phố 
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- Tham mưu, tổng hợp chung; đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đảm 

bảo đúng kế hoạch của BCĐ thành phố. 

- Dự kiến và trực tiếp kiểm tra điều kiện triển khai nhiệm vụ tiêm của các 

đơn vị (kiểm tra vào ngày 29/11/2021). 

 
Nơi nhận: 

- TT Thành ủy, HĐND tp (b/c); 

- CT, các PCT; 

- Như kính gửi; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Thiều Chí Huỳnh 
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LỊCH KIỂM TRA  

CÁC ĐIỂM TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 CHO TRẺ EM  

TỪ 12 ĐẾN 17 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 

 

TT Thời gian  Địa điểm  Đoàn Kiếm tra 

1 

10h00 

ngày 

29/11/2021 

Các điểm tiêm 

trên địa bàn các 

phường, xã: 

- Thanh Trù; 

- Đống Đa; 

- Ngô Quyền; 

- Liên Bảo; 

- Khai Quang. 

 

Đoàn 1 

1.   Ông Nguyễn Mạnh Hoàn Giám đốc – 

Trung tâm Y tế - Trưởng đoàn; 

2. Ông Nguyễn Ngọc Khánh- Trưởng 

phòng Kinh tế - Thành viên; 

3. Bà Nguyễn Thị Lương - Giám đốc 

Trung tâm VHTT&TT- Thành viên. 

2 

10h00 

ngày 

29/11/2021 

Các điểm tiêm 

trên địa bàn các 

phường, xã: 

- Tích Sơn; 

- Đồng Tâm; 

- Hội Hợp; 

- Định Trung. 

 

 

Đoàn 2 

1. Ông Dương Đức Nam – Chánh Văn 

phòng HĐND-UBND thành phố - Trưởng 

đoàn. 

2. Ông Kiều Đức Yên – Phó Giám đốc 

Trung tâm Y tế - Thành viên; 

3. Ông Nguyễn Xuân Huy – Trưởng 

phòng Văn hóa và Thông tin – Thành 

viên. 
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