
SỞ GD - ĐT QUẢNG NAM 

TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY 

Số:   25 /QĐ-THPBTM 
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 Bắc Trà My,  ngày 01  tháng 09 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY 

 

  Căn cứ Quyết định số 1483/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam ngày 16 tháng 05 năm 

2006 về việc thành lập Trường THPT Bắc Trà My; 

Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học Ban hành kèm theo Thông tư  số: 32/2020/TT-BGDĐT 

ngày 15/9 /2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Luật phòng, chống các bệnh truyền nhiễm năm 2007; 

Căn cứ Công văn số 117/PA-BCĐ ngày 30/8/2021 của Ban chỉ đạo cấp tỉnh 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam. 

 Căn cứ các Văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT Quảng Nam về việc phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 trong nhà trường. 

Xét đề nghị của Bộ phận y tế trường học  

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Thành lập Ban thường trực phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường 

THPT Bắc Trà My (có dánh sách kèm theo). 

Thời gian hoạt động của Ban là từ ngày 01/09/2021 đến khi công bố hết dịch. 

Điều 2. Trưởng ban xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, triển khai các hoạt động phòng chống 

dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và của ngành Y tế.  

Điều 3. Lãnh đạo nhà trường, các tổ chuyên môn, các đoàn thể và các đồng chí có tên 

tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                                                                                        

Nơi nhận:                                                                                        HIỆU TRƯỞNG  
- Đăng website nhà trường; 

- Ban giám hiệu; 

- Các tổ chức, đoàn thể; 

- Các tổ CM, VP; 

- Lưu: VT,VP. 
                         

 
 
 
 
 
 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN THƯỜNG TRỰC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH 

COVID-19 CỦA TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY 

(Kèm theo Quyết định số 25/QĐ-THPTBTM  ngày 01/09/2021 

của Hiệu trưởng trường THPT Bắc Trà My) 

 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1.  Ông Ngô Phi Công Hiệu trưởng Trưởng ban 

2.  Ông Phạm Ngọc Hùng Phó Hiệu trưởng Phó trưởng ban TT 

3.  Ông Trần Phương Quang Bí thư Đoàn trường Phó trưởng ban 

4.  Ông Nguyễn Lương Thành CT Công đoàn Phó trưởng ban 

5.  Bà Trương Thị Nga Nhân viên y tế Ủy viên 

6.  Ông Lại Thế Truyền TTCM Tổ Ngữ văn Ủy viên 

7.  Ông Nguyễn Tấn Đỉnh TTCM Tổ Vật lý-CNCN Ủy viên 

8.  Bà Võ Thị Nghi TTCM Tổ Ngoại Ngữ Ủy viên 

9.  Ông Lê Văn Viện TTCM Tổ TD- QPAN   Ủy viên 

10.  Ông Lê Văn Huy Vũ TTCM Tổ Sử-Địa-GDCD Ủy viên 

11.  Ông Lê Tấn Thành TT Tổ Văn Phòng Ủy viên 

12.  Ông Đỗ Văn Chín TTCM Tổ Toán-Tin   Ủy viên 

13.  Bà Trần Thị Thanh Huyền TTCM Tổ Hóa học Ủy viên 

14.  Bà  Phạm Thị Hoài Linh TTCM Tổ Sinh học-CNNN Ủy viên 

15.  Bà Nguyễn Thị Kim Tiến Văn thư-Giáo vụ Ủy viên 

 

Danh sách này gồm có 15 người./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO 

(Kèm theo Quyết định số 25 /QĐ-THPTBTM của Hiệu trưởng trường  

THPT Bắc Trà My ngày 01/09/2021 về việc Thành lập Ban chỉ đạo  

phòng, chống bệnh COVID-19) 

 

1. Đồng chí Trưởng ban 

- Chịu trách nhiệm chung về chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

- Dự thảo nội dung Kế hoạch giảng dạy trực tuyến trong trường hợp HS phải nghỉ 

học để chống dịch. Tập hợp các văn bản quy định việc dạy học và đánh giá kết quả học 

tập trực tuyến của Bộ và Sở. 

2. Đồng chí Phó trưởng ban thường trực  

- Xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

- Triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân 

viên và học sinh về chủ trương và cách thức phòng dịch. 

- Công tác chuẩn bị: Nước rửa tay sát khuẩn, xà phòng, khẩu trang, máy đo thân 

nhiệt…(số lượng, bố trí sắp xếp vị trí phù hợp…). 

- Việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch: Việc đeo khẩu trang của cán 

bộ, giáo viên, học sinh, việc đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và bề mặt, vệ sinh môi 

trường, phun thuốc diệt khuẩn định kỳ. 

- Công tác phối hợp với cơ quan y tế địa phương và cha mẹ học sinh. 

3. Đồng chí Phó trưởng ban  

3.1. Đồng chí Trần Phương Quang – Bí thư đoàn trường: 

- Báo cáo tự kiểm tra công tác phòng dịch,  

- Tổ chức  tuyên truyền thường xuyên trong Đoàn viên, thanh niên nhà trường về 

công tác phòng chống dịch bệnh. 

- Xây dựng lực lượng xung kích trong nhà trường  để tổ chức và tham gia tốt 

công tác phòng chống dịch của nhà trường. 

- Tổ chức chỉ đạo và kiểm tra công tác vệ sinh trường lớp, đảm bảo sạch sẽ các 

ngày trong tuần. 

- Bố trí Riêng lớp trực tuần làm vệ sinh sạch khuôn viên trường trong thời gian làm 

nhiệm vụ. 

 

3.2. Đồng chí Nguyễn Lương Thành, Chủ tịch Công đoàn: 

- Tuyên truyền, vận động CCVCNLĐ trong nhà trường thực hiện nghiêm túc các 

quy định về phòng chống dịch Covid-19 của các cấp. Chỉ đạo các bộ phận công đoàn 



thực hiện tốt việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn khó khăn trong trường hợp dịch bệnh 

bùng phát. 

4. Các đồng chí Ủy viên 

- Chịu trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền cho CBGV-NV-HS về việc  phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19:  

+ Chỉ đạo HS làm vệ sinh sạch sẽ trong, ngoài lớp học. 

+ Chỉ đạo học sinh mở cửa trong các giờ học tạo không gian thông thoáng. 

5. Đồng chí Ủy viên - NV Y tế 

- Chuẩn bị nước sát khuẩn tại lớp cho HS và GV. 

- Cập nhật các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Lập hồ sơ theo dõi học sinh, giáo viên và nhân viên và xử lý tình huống khi học sinh, 

giáo viên và nhân viên có các biểu hiện của dịch bệnh… 

- Tư vấn cho CBGV-NV, HS về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19; ngăn 

chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh; chuẩn bị khẩu trang và các loại thuốc thiết 

yếu cho CBGV-NV và HS; Kiểm tra thường xuyên vệ sinh trường học, lớp học, nhà 

WC; báo cáo kịp thời về Trưởng ban chỉ đạo khi có trường hợp nghi lây nhiễm. 

                                                                                       

Nơi nhận:         HIỆU TRƯỞNG 

- HĐSP 
- Ban chỉ đạo 
- Lưu VT-TC-TĐGKĐCLGD                                                                                        

 

 

 

                         
 
 


