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TRƯỜNG TCN NẤU ĂN- NGHIỆP VỤ DU LỊCH 

VÀ THỜI TRANG HÀ NỘI 
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Số: 285/TB-NADLTT 

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức tiêm vắc xin cho học sinh ( đợt 2) 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 245/KH- UBND ngày 30/10/2021 của UBND về 

việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid- 19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa 

bàn thành phố Hà Nội năm 2021-2022; 

 Đƣợc sự nhất trí của Ban giám hiệu Nhà trƣờng thông báo về việc tổ 

chức tiêm vắc xin cho học sinh tại cơ sở 2 của Nhà trƣờng (đợt 2) nhƣ sau: 

 I.Thời gian:15h00’ Ngày 17/12/2021 ( Thứ Sáu) 

 II.Địa điểm: Số 420 Tây Sơn - Ủy ban nhân dân Phƣờng Ngã Tƣ Sở 

 III. Thành phần: 

1. Đối tượng được tiêm: Học sinh đã đƣợc tiêm mũi 1 ngày 

26/11/2021 

2. Đối tượng thực hiện: Cán bộ y tế Trạm Y tế Quận Đống Đa 

IV. Tổ chức thực hiện: 

1. Ban giám hiệu: Chỉ đạo chung 

2.Y tế quận Đống Đa:Thực hiện khám sàng lọc, tiêm và hƣớng dẫn 

công tác tổ chức tiêm 

3. Phòng Tổ chức - Hành chính: 

- Phối hợp với phòng Đào tạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ để đảm 

bảo yêu cầu 

-Bố trí 02 cán bộ phối hợp trong việc quản lý học sinh và hƣớng dẫn 

công tác tổ chức tiêm 

- Chuẩn bị cơ chế bồi dƣỡng cho cán bộ y tế quận. 

4. Phòng Đào tạo: 

- Bố trí 02 cán bộ phối hợp trong việc quản lý học sinhvà hƣớng dẫn 

công tác tổ chức tiêm 

- Phối hợp với phòng Tổ chức hành chính để triển khai 

- Chụp ảnh đăng bài tuyên truyền trên Web và fanpage 

- Hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán 

5. Giáo viên chủ nhiệm: 

- Đôn đốc, nhắc nhở học sinh đến tiêm đủ và đúng thời gian  



Lưu ý: 

-Tuyệt đối tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid- 19 trong 

khi tổ chức tiêm. 

-Học sinh đi kèm với phụ huynh. 

 -Học sinh ăn đầy đủ, không để bị đói khi tiêm.Chuẩn bị đầy đủ các giấy 

tờ cần thiết theo yêu cầu của điểm tiêm ( Chứng minh thư hoặc căn cước công 

dân; thẻ bảo hiểm y tế) 

Trên đây là Thông báo về việc tổ chức tiêm vắc xin cho học sinh tại cơ 

sở 2 (đợt 2) của Trƣờng Trung cấp nghề nấu ăn- Nghiệp vụ du lịch và Thời 

trang Hà Nội, đề nghị các đơn vị trong Nhà trƣờng nghiêm túc thực hiện./. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận:  
-Ban giám hiệu ( để chỉ đạo);  
-GVCN lớp; các phòng, khoa (để thực hiện);  
-Lƣu: ĐT,VT.  
 Nguyễn Xuân Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ 

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TIÊM PHÒNG VẮC XIN COVID-19 CHO HỌC 

SINH 

( Kèm theo thông báo số            /TB-NADLTT ngày  17  tháng 12 năm 2021 của Hiệu 

trưởng Trường TCN Nấu ăn- NVDL và Thời trang Hà Nội) 

TT Họ và tên Phòng/ Ban Chức vụ Công việc Ghi chú 

1 Nguyễn Thu Hƣơng Ban Giám Hiệu Phó Hiệu trƣởng Chỉ đạo chung  

2 Lê Thị Hồng Vân 

P. Đào tạo 

 

Nhân viên 

 

Quản lý học sinh  
3 Bùi Thị Việt Dung 

4 Nguyễn Thị Mƣời P.TCHC Thủ quỹ   

 

 


