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THÔNG BÁO 
V/v tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho sinh viên  

 

Căn cứ Nghị định số 21/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 

2021 - 2022; 

Thực hiện chủ trương của Ban Giám hiệu Nhà trường về việc tiêm vắc xin phòng 

Covi-19 cho sinh viên có nhu cầu trước khi trở lại Trường học tập; 

Căn cứ báo cáo của Phòng Công tác sinh viên về việc khảo sát thông tin và nhu cầu 

tiêm vắc xin phòng Covid-19 của sinh viên, Nhà trường phối hợp với Bệnh viện Dệt may tổ 

chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 với nội dung như sau: 

1. Đối tượng tiêm: Sinh viên chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19 của Nhà trường 

theo danh sách đính kèm. 

2. Thời gian tổ chức tiêm: Từ 13h30’ đến 15h30’ ngày 25/10/2021; 

3. Địa điểm tiêm: Bệnh viện Y tế Dệt may - Ngõ 454 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, 

Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. 

4. Sinh viên cần thực hiện các thủ tục trước khi đến tiêm: 

- Đăng nhập file theo link đính kèm PL1_danh sach doi tuong tiem, cung cấp thêm 

thông tin theo quy định của Bộ Y tế để làm hồ sơ sức khỏe điện tử sau khi tiêm; 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E7X4jogAt7famYTgTVW6izWpfC_uOB2

o/edit?usp=sharing&ouid=114093525644228381407&rtpof=true&sd=true 

- Trường hợp sinh viên chưa có tên trong danh sách, nếu có nhu cầu đăng ký tiêm bổ 

sung cũng đăng nhập theo đường link trên để kê khai thông tin. 

- Đề nghị các em sinh viên khi đến tiêm cần tuân thủ quy định phòng chống Covid-

19, nguyên tắc 5K và khai báo trung thực thông tin tình hình sức khỏe theo hướng dẫn của 

cán bộ y tế và mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh để đối chiếu. 

5. Mọi thông tin xin liên hệ Phòng Công tác sinh viên: 

- Thầy Trần Lê Phong (số điện thoại: 0936083454); 

- Thầy Thái Minh Quang (điện thoại: 0981608160). 
 
Nơi nhận:  
- Ban GH (để b/c); 
- Các đơn vị (để phối hợp t/h); 
- Sinh viên; 
- Lưu VT, CTSV. 
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(đã ký) 

 
                TS. Nguyễn Ngọc Khương 

 


