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KẾ HOẠCH 

Công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19  

và dịch bệnh mùa đông xuân năm học 2021-2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 895/KH-BGDĐT ngày 09/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (GDĐT) về việc công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

của ngành Giáo dục năm học 2021-2022, Sở GDĐT Đắk Lắk xây dựng Kế hoạch 

triển khai thực thiện công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

và dịch bệnh mùa đông xuân năm học 2021-2022 (gọi tắt là Kế hoạch) cụ thể như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời sự xâm nhập và lây lan của dịch 

bệnh COVID-19 và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2021 trong các cơ sở giáo dục 

nhằm thực hiện mục tiêu kép bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ, nhà giáo, nhân 

viên và học sinh, sinh viên (CBNGNV&HSSV) trong các cơ sở giáo dục, đồng thời 

khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và 

bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo. 

2. Yêu cầu 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, triển 

khai thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, dịch bệnh COVID-19 

và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2021. Kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngành Giáo dục, chính quyền địa phương và hướng dẫn của 

ngành y tế trong công tác phòng, dịch bệnh COVID-19 và dịch bệnh mùa đông xuân 

năm học 2021-2022. 

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tuyên truyền, giáo dục sức 

khỏe, phòng, chống dịch bệnh, theo dõi và quản lý chặt chẽ sức khỏe của 

CBNGNV&HSSV để phòng ngừa, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc 

nghi ngờ mắc bệnh, kịp thời ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan trong các cơ sở 

giáo dục nói riêng và trong cộng đồng nói chung. 

- Triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các cơ sở giáo dục, đảm 

bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn trường học, chuẩn bị nguồn lực và cơ sở vật 

chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong các nhà 

trường. 

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 
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1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện 

- Chủ động, kịp thời nắm bắt các chỉ đạo, điều hành của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, 

ngành GDĐT, chính quyền địa phương và hướng dẫn của ngành Y tế để thông tin, 

tuyên truyền, quán triệt đầy đủ, sâu sắc đến toàn thể CBNGNV&HSSV; tổ chức 

thực hiện nghiêm túc Lời kêu gọi đoàn kết để chiến thắng đại dịch COVID-19 của 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, 

ngành GDĐT, chính quyền địa phương. 

- Rà soát, bổ sung, xây dựng và triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2021 phù hợp 

với diễn biến dịch bệnh tại địa phương, đơn vị. Cập nhật chính xác tình hình dịch 

bệnh, các thông tin dự báo để chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức 

năng kịp thời đề ra các giải pháp phù hợp với thực tiễn ở địa phương, đơn vị nhằm 

phòng, chống và sẵn sàng ứng phó với tác động tiêu cực của đại dịch đối với lĩnh 

vực GDĐT. 

- Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 

2021-2022 linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch COVID-19 tại địa phương, đơn vị 

theo chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GDĐT về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022. 

- Tăng cường hiệu quả công tác y tế trường học; nâng cao năng lực đội ngũ 

nhân viên y tế trường học; đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, tư vấn 

phòng, chống dịch bệnh và nâng cao sức khỏe đối với trẻ em, HSSV; đảm bảo các 

quy định về trang thiết bị, thuốc thiết yếu, phòng y tế của các cơ sở GDĐT để ứng 

phó với dịch bệnh. 

2. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh  

- Triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh theo các văn bản chỉ 

đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, ngành GDĐT, chính quyền địa phương và hướng dẫn 

của ngành Y tế, đồng thời cập nhật, thực hiện theo các văn bản mới nhất về công tác 

phòng, chống dịch bệnh của cấp trên. 

- Đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền đảm bảo chính xác, đầy đủ, 

kịp thời từ các nguồn thông tin chính thống, tin cậy về tình hình dịch bệnh 

(website của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế): http://vncdc.gov.vn; website của Bộ Y 

tế: https://www.moh.gov.vn; website của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk: 

http://yte.daklak.gov.vn; website của Sở Y tế Đắk Lắk: http://yte.daklak.gov.vn). 

Phối hợp ngành Y tế thông báo rộng rãi tới CBNGNV&HSSV, phụ huynh học sinh 

số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế và các cơ sở y tế trên địa bàn có thể thu 

dung, điều trị dịch COVID-19. 

- Phát huy hệ thống thông tin của địa phương, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, các 

câu lạc bộ truyền thông trong nhà trường (Trang/Cổng thông tin điện tử, Email, các 

nhóm facebook, zalo, Viber…) và các phương tiện truyền thông nhằm thông tin đầy 

đủ tình hình dịch bệnh, mức độ nguy hiểm, công tác phòng, chống dịch bệnh, kỹ 

năng chăm sóc sức khỏe…giúp các nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh không 

hoang mang, không sợ hãi và cũng không mất cảnh giác, bình tĩnh đối phó với dịch 

bệnh. 

http://vncdc.gov.vn/
https://www.moh.gov.vn/
http://yte.daklak.gov.vn/ASPX/Default.aspx?iDV=2
http://yte.daklak.gov.vn/ASPX/Default.aspx
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- Tuyên truyền, triển khai thực hiện Quyết định số 2566/QĐ-BGDĐT ngày 

09/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học, 

- Nghiêm túc thực hiện các quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo 

chí liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo Quy định quy chế 

phát ngôn tại Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính 

nhà nước và Công văn số 1086/SGDĐT-VP ngày 27/7/2021 của Sở GDĐT về việc 

thực hiện quy định về phát ngôn và xử lý tin giả, tin sai sự thật về COVID-19 của 

ngành GDĐT, đồng thời tuyên truyền, quán triệt CBNGNV&HSSV không chia sẻ 

nhưng thông tin thiếu chính xác trên những trang mạng không chính thống gây tâm 

lý chủ quan hoặc hoang mang trong dư luận về phòng, chống dịch COVID-19. 

- Tăng cường các hoạt động hỗ trợ CBNGNV&HSSV bị ảnh hưởng bởi dịch 

COVID-19; tổ chức tư vấn sức khỏe, tâm lý và các biện pháp đảm bảo an toàn 

phòng, chống dịch bệnh; quan tâm, hỗ trợ kịp thời đối với CBNGNV&HSSV có 

hoàn cảnh khó khăn, các trường hợp F0, F1, sống trong các khu vực bị phong tỏa, 

cách ly y tế. 

3. Thực hiện các hoạt động chuyên môn phòng, chống dịch COVID-19 

trong cơ sở giáo dục 

- Rà soát, kiện toàn và duy trì hoạt động hiệu quả của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19; thành lập các Tổ an toàn COVID-19 để triển khai các 

biện pháp phòng, chống dịch và các phương án xử trí theo các tình huống: khi 

chưa có ca bệnh, khi có trường hợp nghi mắc, F0, F1, F2 theo hướng dẫn của Bộ 

Y tế và Bộ GDĐT tại Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 về việc hướng 

dẫn phòng, chống dịch tại cơ quan, công sở; Quyết định số 2566/QĐ-BGDĐT ngày 

09/9/2020 về việc phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 

trong trường học; Quyết định số 3822/QĐ-BGDĐT ngày 23/11/2020 về việc phê 

duyệt các tài liệu truyền thông về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và công tác y 

tế trong trường học (có văn bản đính kèm). 

- Thực hiện việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm và cập nhật thường xuyên 

trên hệ thống bản đồ An toàn phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ GDĐT tại 

Công văn số 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28/4/2020 về việc ban hành bộ tiêu chí 

đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học (có văn 

bản kèm theo) và các văn bản chỉ đạo của Sở GDĐT. 

- Phối hợp tổ chức tập huấn cho các thành viên Tổ an toàn COVD-19, đội ngũ 

nhân viên chuyên trách và kiêm nhiệm công tác y tế trường học về công tác phòng, 

chống dịch, xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19, cách lấy mẫu xét nghiệm 

SARS-CoV-2 và phối hợp tổ chức các hoạt động tiêm chủng tại trường học. 

- Thường xuyên rà soát, bổ sung đầy đủ trang thiết bị, thuốc, vật tư phục vụ 

công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục. 

- Tiếp tục thực hiện Công văn số 1059/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 

23/7/2021 của Sở GDĐT về việc triển khai thực hiện bảo hiểm y tế HSSV và công 



 

 

 

4 

 

 

tác y tế trường học. 

4. Phối hợp trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

- Xây dựng kế hoạch phối hợp liên ngành giữa ngành Giáo dục – Y tế và ban, 

ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương về công tác phòng, 

chống dịch COVID-19, trong đó phân công rõ đầu mối, trách nhiệm cụ thể của 

ngành Y tế, bảo hiểm xã hội các cấp ở địa phương trong việc phối hợp, hỗ trợ các cơ 

sở giáo dục trên địa bàn triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19; vận động 

y tế tư nhân tham gia vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo 

dục. 

- Chủ động đề xuất và phối hợp với cơ quan y tế ở địa phương trong công tác 

tiêm chủng phòng COVID-19 cho đội ngũ CBNGNV&HSSV theo quy định; sẵn 

sàng phối hợp với các địa phương để hỗ trợ về nhân lực, cơ sở vật chất thực hiện 

nhiệm vụ phòng, chống dịch cấp bách của địa phương. 

- Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh và triển khai các giải pháp để kịp thời 

phát hiện những trường hợp HSSV có nguy cơ hoặc các dấu hiệu bị bệnh để kịp thời 

phối hợp với cơ sở y tế khám bệnh và điều trị. 

5. Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành việc thực hiện công tác 

phòng, chống dịch bệnh và công tác y tế trường học trong các cơ sở GDĐT trên địa 

bàn tỉnh. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; áp dụng bộ công cụ, 

tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

a) Phòng Giáo dục Trung học – Giáo dục Thường xuyên 

- Phối hợp các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở hướng dẫn, kiểm tra các đơn 

vị, trường học triển khai thực hiện Kế hoạch. 

- Thường xuyên cập nhật các tài liệu hướng dẫn chuyên môn, tài liệu truyền 

thông về công tác phòng, chống dịch bệnh và cung cấp cho các đơn vị, trường học 

triển khai thực hiện. 

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực chuyên môn về phòng, chống 

dịch cho đội ngũ nhân viên y tế, cán bộ quản lý và nhà giáo. 

- Tham mưu tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành về phòng, chống dịch tại các 

cơ sở giáo dục. 

- Lập dự toán kinh phí chi tiết cho các hoạt động thực hiện Kế hoạch. 

b) Phòng Tổ chức cán bộ - Chính trị tư tưởng 

- Phối hợp tham mưu chỉ đạo thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ 



 

 

 

5 

 

 

CBNGNV&HSSV bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

- Tham mưu kiện toàn mạng lưới y tế trường học. 

c) Văn phòng Sở GDĐT 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch tại cơ quan Sở GDĐT. 

- Tổ chức hoạt động truyền thông về phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch 

COVID-19 trên website của Sở GDĐT. 

d) Phòng quản lý chất lượng-Công nghệ thông tin 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế hướng dẫn áp dụng bộ 

công cụ, tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo 

dục trên các nền tảng công nghệ thông tin.  

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, ban 

ngành có liên quan chủ động tuyên truyền, đấu tranh, phòng, chống tội phạm, ngăn  

ngừa các nội dung, thông tin xấu, độc trên không gian mạng. 

- Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị trường học trong việc ứng 

dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

d) Phòng Kế hoạch Tài chính  

- Tham mưu chỉ đạo thực hiện các hoạt động hỗ trợ CBNGNV&HSSV bị ảnh 

hưởng bởi dịch COVID-19. 

- Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, trường học đảm bảo kinh phí thực 

hiện Kế hoạch đúng theo quy định tài chính hiện hành. 

- Tham mưu đảm bảo kinh phí cho các hoạt động của Kế hoạch. 

e) Các phòng, ban chuyên môn khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân 

công chủ trì hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-

2022 trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố 

- Cụ thể hóa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2021 phù hợp 

với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.  

- Chỉ đạo các trường học thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện có hiệu 

quả Kế hoạch. 

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát và báo cáo các hoạt động y tế và phòng, chống 

dịch bệnh tại cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý. 

3. Các cơ sở giáo dục 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa 

phương, trường học. 

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo (Tổ) phòng, chống COVID-19 và phân công nhiệm vụ 

cho từng thành viên đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.  
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- Thường xuyên rà soát và bổ sung trang thiết bị, thuốc thiết yếu, phòng y tế 

của nhà trường phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch bệnh và điều kiện thực tiễn 

của nhà trường, đảm bảo ứng phó hiệu quả nhất đối với dịch bệnh. 

- Chủ động phối hợp với ngành Y tế địa phương thực hiện công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 và tổ chức chăm sóc sức khỏe ban đầu, tư vấn, theo dõi tình 

hình sức khỏe, bệnh tật của CBNGNV&HSSV trong cơ sở giáo dục. 

- Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh trong việc chăm sóc, giáo dục 

trẻ em, HSSV bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và dịch bệnh mùa 

đông xuân năm học 2021-2022. 

- Báo cáo các hoạt động y tế và công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy 

định. 

4. Kinh phí 

Kinh phí để thực hiện Kế hoạch từ ngân sách nhà nước theo phân cấp và các 

nguồn thu, tài trợ, viện trợ hợp pháp khác. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 và dịch bệnh mùa đông xuân năm học 2021-2022 của 

Sở GDĐT. Mọi thông tin liên hệ Sở GDĐT (qua phòng Giáo dục Trung học – Giáo 

dục Thường xuyên) để được hướng dẫn./.   

 

Nơi nhận: 
- Vụ GDTC, Bộ GDĐT;    (để b/c) 

- UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- UBND các huyện/thị xã/ thành phố;    (để p/h) 

- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các trường THPT,  

trường phổ thông có nhiều cấp học;  

- Trung tâm GDTX tỉnh;  

- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện,             (để t/h) 

 thị xã, thành phố; 

- Các trung tâm tin học, ngoại ngữ,  

tư vấn du học, giáo dục kỹ năng sống; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, GDTrH-GDTX. 

KT. GIÁM  ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Đỗ Tường Hiệp 
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