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GIẤY MỜI
Dự triển khai công tác chuẩn bị tiêm vắc xin cho học sinh

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và
các quận, huyện;
- Hiệu trưởng trường trung học phổ thông, trường phổ thông
nhiều cấp học, trường quốc tế;
- Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo
dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên;
- Thủ trưởng đơn vị trực thuộc.
Tham dự buổi triển khai công tác chuẩn bị tiêm vắc xin cho học sinh:
PHẦN 1:
1. Thời gian: 08:00 ngày 26/10/2021 (Thứ Ba).
2. Đối tượng: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các
quận, huyện; Hiệu trưởng trường trung học phổ thông, trường phổ thông
nhiều cấp học, trường quốc tế; Giám đốc trung tâm giáo dục thường
xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; Thủ
trưởng đơn vị trực thuộc.
2. Hình thức tổ chức: Trực tuyến trên hệ thống https://live.hcm.edu.vn.
3. Chủ trì: Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Dương Trí Dũng.
Lưu ý: Các đơn vị vào thử đường dẫn lúc 18:00 ngày 25/10/2021 (Thứ Hai),
đường dẫn sẽ mở liên tục đến hết buổi sáng ngày 26/10/2021, mọi vấn đề về kỹ
thuật vui lòng liên hệ bà Đỗ Nguyễn Thiên Trúc, chuyên viên Trung tâm thông tin,
Sở Giáo dục và Đào tạo, số điện thoại: 0794308050.
PHẦN 2:
1. Thời gian: 10:00 ngày 26/10/2021 (Thứ Ba).
2. Đối tượng: Hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên được phân công hỗ trợ công
tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh tại các cơ sở giáo dục (theo
danh sách các điểm trường đăng ký có thể tổ chức điểm tiêm tại trường).

3. Hình thức tổ chức: Trực tuyến (đường dẫn sẽ thông báo sau).
4. Chủ trì: Sở Y tế.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tham dự đầy đủ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, P.CTTT (Tuyền).
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