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V/v cập nhật thông tin đã tiêm vắc
xin của học sinh lên cơ sở dữ liệu
ngành giáo dục

Kính gửi:
- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Căn cứ Công văn số 5144/BGDĐT-GDTC ngày 09/11/2021 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về việc báo cáo đánh giá tác động ảnh hưởng của dịch COVID-19 và thông tin tiêm vắc
xin cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện
một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Rà soát, cập nhật thông tin đã tiêm vắc-xin của từng học sinh gồm: ngày tiêm, loại
thuốc được tiêm của các mũi tiêm... lên cơ sở dữ liệu ngành giáo dục một cách thường
xuyên, liên tục (muộn nhất là 01 ngày kể từ khi học sinh được tiêm vắc-xin).
2. Khai thác thông tin tổng hợp tình hình tiêm vắc xin của học sinh để phục vụ công tác
quản lý, điều hành.
3. Tài liệu hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật
3.1. Tài liệu hướng dẫn thực hiện báo cáo tại Phụ lục kèm theo và được đăng tải trên
cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn.
3.2. Hỗ trợ kỹ thuật phần mềm: Văn phòng Sở Giáo dục và Đào đạo; Thông tin cần
trao đổi liên hệ Đ/c: Văn Thu Phượng, Phó Chánh Văn phòng Sở, SĐT: 0814.107474
3.3. Hỗ trợ về nội dung báo cáo: Phòng Chính trị, tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo;
Thông tin cần trao đổi liên hệ Đ/c: Trần Công Danh, Chuyên viên, SĐT: 0919.333018.
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung công văn này./.
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