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KẾ HOẠCH
Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19
tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh
___________

Thực hiện Công văn số 147/SGDÐT-VP ngày 22/02/2021 của Sở Giáo dục
và Đào tạo (GDĐT) về việc chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống
dịch Covid-19 khi trẻ em, học sinh, học viên trở lại truờng để học, Sở GDĐT xây
dựng kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo
dục trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH KIỂM TRA
- Kiểm tra việc tổ chức, triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch
COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, giáo dục thường xuyên việc triển khai các văn
bản hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của địa phương để kịp thời giám
sát, phát hiện, đôn đốc, xử lý triệt để những nguy cơ mất an toàn về phòng, chống
dịch Covid-19 thuộc phạm vi quản lý của nhà trường và làm tốt công tác chuẩn bị,
sẵn sàng ứng phó các tình huống có thể phát sinh, bảo đảm an toàn phòng, chống
dịch trên địa bàn;
- Kiểm tra việc triển khai công tác dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện
thực tiễn của nhà truờng để thực hiện chương trình, phòng chống và ứng phó kịp
thời khi bệnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
II. NỘI DUNG KIỂM TRA
1. Tổ chức vệ sinh trường, lớp học, bàn ghế, thiết bị dạy học, phòng làm
việc, nhà vệ sinh...; việc bố trí phương tiện, vật tư phòng chống dịch theo quy định,
khuyến cáo của cơ quan y tế (máy đo thân nhiệt, nơi rửa tay, nước khử khuẩn, xà
phòng rửa tay, khẩu trang, …);
2. Việc triển khai thực hiện kế hoạch dạy học linh hoạt ứng phó với dịch
COVID-19 theo hướng dẫn tại Công văn số 117/SGDĐT-GDTrH ngày 08/02/2021
và Công văn số 137/SGDĐT-GDMNTH ngày 19/02/2021 của Sở GDĐT;
3. Việc phân công và xây dựng kế hoạch làm việc, trực phù hợp với tình
hình của cơ quan, đơn vị. Đảm bảo an toàn về an ninh trật tự, công tác phòng
chống cháy nổ;
4. Việc triển khai các điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid19 khi trẻ em, học sinh, học viên trở lại truờng để học.
III. THỜI GIAN, ĐƠN VỊ KIỂM TRA
Bắt đầu từ ngày 23/02/2021, tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh, cụ
thể như sau:

- Ngày 25/02/2021: kiểm tra các đơn vị thuộc địa bàn thị xã Sông Cầu,
huyện Tuy An và huyện Đồng Xuân;
- Ngày 26/02/2021: kiểm tra các đơn vị thuộc địa bàn huyện Sơn Hòa, huyện
Tây Hòa và TP. Tuy Hòa;
- Ngày 02/3/2021: kiểm tra các đơn vị thuộc địa bàn huyện Sông Hinh, thị
xã Đông Hòa và huyện Phú Hòa.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở GDĐT:
Giao Thanh tra Sở tham mưu chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn,
nghiệp vụ thành lập các đoàn kiểm tra, tổ chức tiến hành kiểm tra các cơ sở giáo
dục theo quy định.
2. Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố:
- Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội dung trên của
các cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý;
- Cử cán bộ của phòng tham gia cùng Đoàn kiểm tra của Sở.
3. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục:
Chủ động phối hợp với các cơ sở y tế địa phương tăng cường kiểm tra việc
thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 của các lớp học.
Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các
cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Sở GDĐT đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện
nghiêm túc. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo với
Sở GDĐT (qua Thanh tra Sở, ĐT: 3842.052, email: thanhtra@phuyen.edu.vn) để
được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
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- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, TTr.
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