
SỞ GD&ĐT LÀO CAI

TRƯỜNG THPT SỐ 2 VĂN BÀN

  Số :          /QĐ-THPT S2.VB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     Văn Bàn, ngày        tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập ban phòng, chống dịch bệnh Covid-19

trong trường học năm học 2021 - 2022

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT SỐ 2 VĂN BÀN

- Căn cứ công văn số: 6666 /BYT- MT ngày 16 tháng 08 năm 2021 của Bộ

y tế V/v Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị;

- Căn cứ công văn số: 1451 /SGD&ĐT-GDĐH&GDTX ngày 20 tháng 08

năm 2021 của Sở giáo dục và Đào tạo Lào Cai V/v hướng dẫn công tác phòng,

chống dịch Covid-19 tại các đơn vị, trường học;

- Căn cứ vào tình hình thực tế của trường.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Thành lập ban phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học
năm học 2021 - 2022 gồm các ông, bà có tên sau đây (Danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học có nhiệm
vụ: quán triệt và thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và

Nhà nước về công tác y tế và phòng, chống dịch Covid – 19 trong trường học.

Điều 3. Các ông, bà có tên trong danh sách tại điều 1 chịu trách nhiệm thi
hành quyết định này.

   Nơi nhận
- Như điều 1: (t/h);
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

                                                                              Trần Thị Thanh Huyền
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DANH SÁCH BAN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
(Kèm theo quyết định số          /QĐ-THPT S2.VB. ngày    tháng 9  năm 2021

của Hiệu trưởng trường THPT số 2 Văn Bàn)

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú

01 Trần Thị Thanh Huyền Hiệu trưởng Trưởng ban

02 Nguyễn Văn Công P. Hiệu trưởng P.Trưởng ban Thường trực

03 Nguyễn Hồng Thái NV Y tế P.Trưởng ban Chuyên môn

04 Hà Văn Tuyệt CTCĐ Thành viên

05 Phạm Văn Nghiêm BT ĐTN Thành viên

06 Lê Xuân Thảnh Trưởng BĐ DCMHS Thành viên

07 Trang Mạnh Hùng PT bán trú Thành viên

08 Tổ trưởng CM, TT tổ VP Các TTCM, VP Thành viên

09 GVCN GVCN 19 lớp Thành viên
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PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

các thành viên ban phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học
 năm học 2021 - 2022

(Kèm theo quyết định số          /QĐ-THPT S2.VB. ngày    tháng 9  năm 2021
của Hiệu trưởng trường THPT số 2 Văn Bàn).

1.Bà Trần Thị Thanh Huyền  – Trưởng ban

- Chỉ đạo, điều hành, thống nhất các hoạt động của Ban phòng chống dịch tại

đơn vị.

- Chịu trách nhiệm trước cấp trên về công tác phòng chống dịch. Chịu trách

nhiệm về công tác đảm bảo an toàn của CB,GV,NV,HS trong việc thực hiện các

biện pháp phòng, chống dịch Covid –19.

- Chuẩn bị đầy đủ kinh phí cho công tác phòng,chống dịch tại đơn vị.

- Nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước, tuyên

truyền về công tác phòng chống dịch.

- Phát ngôn về công tác phòng, chống dịch tại đơn vị.

2. Ông Nguyễn Văn Công  –  Phó ban thường trực.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

- Tập huấn, triển khai đến các thành viên trong ban về các Biện pháp phòng,

chống dịch Covid-19, các văn bản chỉ đạo từ cấp trên.

- Tổng hợp, theo dõi, báo cáo các hoạt động trong phòng, chống dịch Covid-

19 của toàn đơn vị.

3. Ông Nguyễn Hồng Thái – Phó ban chuyên môn

- Tham mưu, đề xuất cho trưởng ban về các biện pháp phòng, chống dịch có

hiệu quả.

- Tuyên truyền, hỗ trợ CB,GV,NV,HS trong việc phòng, chống dịch Covid-

19.

- Theo dõi, báo cáo, giám sát công việc phòng, chống dịch Covid-19 của học

sinh.

4. Ông Hà Văn Tuyệt – Thành viên.

-Tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ đoàn viên công đoàn trong việc thực hiện

phòng, chống dịch Covid-19.

- Tổng hợp, theo dõi, báo cáo việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 của

các thành viên trong tổ mình quản lý.

5.Ông Phạm Văn Nghiêm – Thành viên

-Tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện

phòng, chống dịch Covid-19.
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- Theo dõi, báo cáo, giám sát công việc phòng, chống dịch Covid-19 của học

sinh.

-Tổ chức phát thanh tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid.

- Thành lập tổ An toàn Covid của tổ chức ĐTN, phân công nhiệm vụ cụ thể

cho từng thành viên ( tổ từ 3-5 thành viên do bí thư đoàn làm tổ trưởng).

6. Bà Bùi Thị Kim Thùy – Thành viên

- Tuyên truyền, hỗ trợ CB,GV,NV,HS, PHHS, khách đến giao dịch công tác

trong việc phòng, chống dịch Covid-19.

- Tổng hợp, theo dõi, báo cáo phòng, chống dịch Covid-19 của các thành

viên trong tổ văn phòng.

- Thành lập tổ An toàn Covid của tổ văn phòng, phân công nhiệm vụ cụ thể

cho từng thành viên ( tổ từ 2-3 thành viên do tổ trưởng làm tổ trưởng).

7.Các TTCM – Thành viên

- Tuyên truyền, hỗ trợ CB,GV,NV,HS trong việc phòng, chống dịch Covid-

19.

- Tổng hợp, theo dõi, báo cáo việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 của

các thành viên trong tổ mình quản lý.

- Thành lập tổ An toàn Covid của tổ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng

thành viên (tổ từ 2-3 thành viên do tổ trưởng làm tổ trưởng).

8.Các GVCN lớp – Thành viên

- Tuyên truyền, hỗ trợ học sinh, phụ huynh lớp chủ nhiệm trong việc phòng,

chống dịch Covid-19.

- Tổng hợp, theo dõi, báo cáo việc thực hiện công tác phòng, chống

dịchCovid-19 của học sinh lớp mình chủ nhiệm.

- Thành lập tổ phòng, chống dịch Covit-19 của lớp do GVCN làm tổ trưởng.

9. Ông Lê Xuân Thảnh - Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh

- Tuyên truyền đến phụ huynh học sinh việc phòng, chống dịch Covid-19.

- Hỗ trợ nhà trường các công việc khác khi cần thiết
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