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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường công tác
tiêm chủng cho trẻ trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố
Thực hiê ̣n Công văn số 2972/UBND-KGVX ngày 26/12/2019 của UBND
tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh theo
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 29/11/2019;
Sở GD-ĐT đề nghị lãnh đạo phòng GD-ĐT các huyện, thị xã, thành phố tăng
cường chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện một số nội dung sau:
Làm tốt công tác tham mưu các cơ quan chức năng tăng cường công tác
tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, giáo dục vận động phụ huynh tích cực
hưởng ứng đưa trẻ đi tiêm chủng để phòng chống dịch bệnh.
Tăng cường chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non kiểm tra thông tin của trẻ
trước khi nhập học, nhắc nhở phụ huynh tiêm chủng bù nếu trẻ chưa được tiêm
chủng đầy đủ, phối hợp với các cơ sở y tế trong việc triển khai công tác tiêm chủng
tại địa phương.
Nhận được Công văn này đề nghị lãnh đạo phòng GD-ĐT các huyện, thị xã,
thành phố kịp thời triển khai cho tất cả các trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn
để tổ chức thực hiện. Báo cáo gửi về Sở GD-ĐT (Phòng GDMN), thời gian báo cáo
cùng thời điểm báo cáo tổng kết năm học theo địa chỉ số 56, Trần Hưng Đạo, thành
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Lưu VT, GDMN.
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Giáo dục và Đào tạo
PHÓ GIÁM ĐỐC Sở
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