
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số             / SGDĐT- NVDH 

V/v nhập dữ liệu thông tin tiêm 

vắc xin cho HS và đánh giá tác 

động Covid-19 trên csdl ngành 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Ninh Thuận, ngày   tháng 11 năm 2021 

 

 Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; 

- Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc; 

- Trung tâm GDNN-GDTX huyện. 

 

 Căn cứ công văn số 5144/BGDĐT-GDTC ngày 09/11/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo V/v 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 yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành 

phố, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX 

các huyện nghiên cứu triển khai và thực hiện nghiêm túc công văn số 

5144/BGDĐT-GDTC ngày 09/11/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sao y đính 

kèm). 

 Giao Tổ CNTT và chuyên viên phòng Nghiệp vụ dạy học được giao 

nhiệm vụ phụ trách từng bộ phận giáo dục: Mầm non, Tiểu học, Trung học và 

Giáo dục thường xuyên theo dõi đôn đốc việc đánh giá tác động ảnh hưởng của 

dịch COVID-19 và thông tin tiêm vắc xin cho học sinh hàng ngày và hàng tuần 

theo quy định.  

 Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị triển khai 

thực hiện tốt các yêu cầu nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c) 

- UBND huyện, Tp (để p/h); 

- Các phòng C.môn Sở; 

- Tổ CNTT; 

- Các bộ phận phụ trách: MN, TH, TrH, GDTX; 

- Website sở;  

- Lưu VT, GDDT, T.Q 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Huệ Khải 
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