UBND HUYỆN TUY PHƯỚC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số : 504 /PGDĐT-HCTH

Tuy Phước, ngày 11 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tổ chức tiêm vắc xin ngừa COVID-19
Ngành Giáo dục và Đào tạo

huyện Tuy Phước

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non và phổ thông trực thuộc.
Thực hiện quy chế phối hợp giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện
và Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước. Để triển khai các hoạt động đầu năm học 2021 –
2022 đảm bảo an toàn, Phòng GDĐT Tuy Phước yêu cầu Hiệu trưởng các trường
mầm non và phổ thông trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:
1. Các đơn vị lập danh sách toàn bộ CBQL – Giáo viên – Nhân viên chưa được
tiêm vắc xin ngừa COVID-19 của đơn vị mình (không lập danh sách đã tiêm vắc xin
mũi 01 hoặc đủ 02 mũi).
2. Kế hoạch tiêm ngừa vắc xin COVID-19, cụ thể như sau:
Ngày

14/9/2021

Khung giờ

Đơn vị (xã, thị trấn)

7h-8h

Phước Thành

8h-9h

Phước An

9h-10h

TT Diêu Trì

13h30-14h30

Phước Lộc
Phước Nghĩa

14h30-15h30

Phước Hiệp

15h30-16h30

TT Tuy Phước

7h-8h

Phước Hưng

8h-9h

Phước Quang

9h-10h

Phước Thắng

13h30-14h30

Phước Hòa

14h30-15h30

Phước Sơn

15h30-16h30

Phước Thuận

15/9/2021

Ghi chú

2

3. Địa điểm: Nhà thi đấu đa năng trường THPT số 1 Tuy Phước (đi cổng sau
của trường).
4. Các đơn vị cử người về Phòng GDĐT nhận phiếu đồng ý tiêm vắc xin
COVID-19 vào ngày 13/9/2021 (từ 8h00 đến 10h00-Nhận tại sảnh Phòng GDĐT) và
phát cho cá nhân được tiêm ngừa COVID-19 (các cá nhân điền đầy đủ thông tin mang
theo lúc đi tiêm).
Lưu ý:
- Khi đi mang theo bản cứng danh sách CBQL, GV, NV tiêm ngừa COVID-19
của trường nộp cho Trung tâm Y tế huyện (có chữ ký của Lãnh đạo và con dấu xác
nhận);
- Các cá nhân khi đi tiêm ngừa vắc xin COVID-19 mang theo CMND hoặc thẻ
CCCD, thẻ BHYT, phiếu đồng ý tiêm ngừa vắc xin COVID-19.
Yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non và phổ thông trực thuộc triển khai
thực hiện nghiêm túc. Nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ qua số điện thoại
0979635035 (Đ/c Tuyên) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- Phòng Y tế huyện (phối hợp);
- Trung tâm Y tế huyện (phối hợp);
- Lưu: VT, HCTH.
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