
 

     Số :  11/ QĐ – THPTES                               Ea Súp, ngày 14  tháng 9  năm 2021 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Thành lập Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, năm học 2021-2022 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT EA SÚP 

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 các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, huyện uỷ- Uỷ ban 

nhân dân huyện Ea Súp; hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Lăk về việc 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Căn cứ vào tình hình cụ thể của nhà trường và địa phương; 

Xét đề nghị Bộ phận y tế học đường và Tổ Văn phòng; 

 

QUYẾT ĐỊNH; 

Điều 1. Nay thành lập Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2021-

2022 của Trường THPT Ea Súp(có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Nhiệm vụ của  tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

Xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nhà 

trường; phân công  nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp với các các cơ quan 

liên quan trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Thực hiện cập nhật về tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 của địa 

phương; báo cáo khẩn và thường xuyên về ban phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 của huyện và Sở Giáo dục Đào tạo. 

Thời gian họp để triển khai nhiệm vụ và điều chỉnh phương án phòng, 

chống dịch do Hiệu trưởng quyết định. 

Các Tổ phó và các thành viên được phân công nhiệm vụ nếu lơ là, thiếu 

trách nhiệm không triển khai thực hiện để xảy ra lây lan dịch bệnh Covid-19 thì 

chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Pháp luật. 

Điều 3. Các ông ( bà ) có tên tại Điều 1 và các bộ phận có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này .Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận                                                                             HIỆU TRƯỞNG 

- Như điều 1,3 

- Lưu VT; Hồ sơ                                                                      Lê Quang Trường 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT EA SÚP 

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT EA SÚP 

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

                                                            

 

DANH SÁCH  TỔ  PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 

Năm học 2021-2022 

 
( Kèm theo quyết định  Số11 /QĐ-THPTES ngày   14 /  9 /2021) 

 

STT Họ và tên Chức vụ 

1 Ông  Lê Quang Trường Hiệu trưởng- Tổ trưởng 

2 
 

Ông  Nguyễn Văn Uý 

 

 

 

 

Phó hiệu trưởng- Tổ Phó thường trực 

 

 

 

thường 

3 
 

Ông  Huỳnh Trung Hiếu 

 

 

Phó hiệu trưởng- Tổ Phó 

 

4 Ông Đỗ Xuân Tùng 
Nhân viên Y tế, Tổ trưởng Tổ Văn Phòng- Uỷ viên 

thường trực 

5 Ông Trần Vũ Dũng CTCĐ – Thành viên 

6 Ông Lương Xuân Tùng Bí thư Đoàn trường  - Thành viên 

7 Ông Võ Trọng Lợi Phó BT Đoàn trường – Thành viên 

8 Ông Nguyễn Hoàng Vân Nhân- Thành viên 

9 Bà Bùi Thị Phương Thuý Kế toán- Thành viên 

10 Bà Võ Thị Thu Phương Thư ký HĐGD- Thành viên 

11 
Các Ông( bà) là Giáo viên 

chủ nhiệm các khối lớp 

 

 

 

 

 

 

 

                   29 GVCN- Thành viên 

 

 

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT EA SÚP 

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

                                                              

                                                                   Ea Súp, ngày     tháng 9 năm 2021 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ   

Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, năm học 2021-2022 

( Kèm theo Quyết định số   11  / QĐ – THPTES, ngày 14   tháng 9 năm 2021) 

STT Họ và tên Chức vụ 
Nhiệm vụ được  

phân công 

1 
Ông Lê Quang 

Trường 

Hiệu trưởng – Tổ 

trưởng 

-Chỉ đạo chung 

-Phân công nhiệm vụ các thành viên;duyệt 

kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 

2 

 

Ông  Nguyễn Văn 

Uý 

 

 

 

Phó Hiệu trưởng 

– Tổ phó thường 

trực 

- Xây dựng kế hoạch, phương án phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trong nhà 

trường. 

- Phối hợp với Trung tâm y tế huyện lập 

danh sách CBGNNV, học sinh tiêm chủng 

Vacxin theo quy định. 

- Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin 

trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối 

với CBGVNV và học sinh( tại 02 công văn 

số 938,984, ngày 02/7 và 12/7/2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo. 

- Kiểm soát giáo viên học sinh về khai báo 

y tế hàng ngày khi đến trường. 

 - Báo cáo về BCĐ cấp huyện và Sở Giáo 

dục, Hiệu trưởng. 

- Trực chỉ đạo công tác phòng, chống dịch 

bệnh . 

-Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Hiệu 

trưởng phân công thêm. 

3 
Ông Huỳnh Trung 

Hiếu 

Phó Hiệu trưởng 

– tổ phó 

-Căn cứ vào tình hình dịch bệnh tham mưu 

Hiệu trưởng về công tác tổ chức dạy học 

gắn với phòng chống dịch bệnh Covid-19 

đảm bảo an toàn; 

- Cập nhật thông tin và tuyên truyền đến 

CBGVNV, HS CMHS về tình hình dịch 

bệnh; Phối hợp với tổ phó thực hiện báo 

cáo theo quy định. 

-Xây kế hoạch cho học sinh học bù để đảm 

bảo chương trình giáo dục. 

-Trực chỉ đạo công tác phòng chống dịch 

bệnh. 



-Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Hiệu 

trưởng phân công thêm. 

4  Ông Đỗ Xuân Tùng 

Nhân viên Y tế, 

Tổ trưởng tổ Văn 

phòng; Uỷ viên 

thường trực 

-Tham mưu tổ trưởng về phương án phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị; 

Chuẩn bị cơ sở vật thiết bị, các vật dụng 

cần thiết đảm bảo phòng dịch; xây dựng kế 

hoạch phun khử khuẩn cho công tác phòng 

chống dịch trong nhà trường.  

-Xây dựng các tình huống khẩn cấp khi học 

sinh đến trường liên quan đến F0,F1; chủ 

động làm việc với Trung tâm Y tế huyện; 

-Chỉ đạo nhân viên vệ sinh, văn phòng 

thường xuyên tổng vệ sinh đảm bảo an toàn 

sạch sẽ. 

5 Ông Trần Vũ Dũng 
CTCĐ – Thành 

viên 

-Tuyên truyền CBGV,NV và người lao 

động thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ 

đạo của các cấp về phòng chống dịch bệnh 

Covid-19.( bằng nhiều hình thức) 

-Phối hợp với nhà trường trong công tác 

điều hành, quản lý công tác phòng chống 

dịch bệnh Covid-19; 

6 
Ông Lương Xuân 

Tùng 

Bí thư Đoàn 

trường  - Thành 

viên 

-Tuyên truyền, xây dựng kế hoạch triển 

khai trong ĐVTN thực hiện nghiêm túc các 

văn bản chỉ đạo của các cấp về phòng 

chống dịch bệnh Covid-19; xây dựng đội 

xung kích phòng chống dịch nhằm tuyên 

truyền và phát hiện đoàn viên không chấp 

hành để có xử lý. 

-Phối hợp với nhà trường trong công tác 

điều hành, quản lý công tác phòng chống 

dịch bệnh. 

-Thực hiện báo cáo về nhà trường theo quy 

định. 

7 Ông Võ Trọng Lợi 

Phó BT Đoàn 

trường – Thành 

viên 

8  
Bà Bùi Thị Phương 

Thuý 

 Kế toán- Thành 

viên 

-Tham mưu Hiệu trưởng về kinh phí thực 

hiện phòng, chống dịch Covid-19. 

9 
Bà Võ Thị Thu 

Phương 

TKHĐ- Thành 

viên 

-Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng kế 

hoạch; phương án phòng, chống dịch; thực 

hiện báo cáo cấp trên theo quy định. 

-Tiếp nhận tổng hợp báo cáo từ giáo viên 

chủ nhiệm. 

10 
Ông Nguyễn Hoàng 

Vân 

Nhân viên- Thành 

viên 

-Hướng dẫn người dân đến liên hệ công tác 

và học sinh chấp hành nghiêm quy định 



phòng, chống dịch Covid-19. 

-Thực hiện đóng cổng trường, không cho 

người lạ vào trường khi không có nhiệm 

vụ. 

-Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường 

học. 

11 29 GVCN các lớp  Thành viên 

-Linh hoạt xây dựng quy định phòng, 

chống dịch tại từng lớp với phương châm “ 

mỗi lớp là một pháo đài, GVCN, học sinh 

là chiến sĩ, chủ thể phòng chống dịch”; 

“lớp học an toàn, trường học an toàn, mọi 

người an toàn” 

-Chỉ đạo cụ thể về công tác tổng vệ sinh 

hằng ngày; thực hiện thông điệp 5K. 

-Theo dõi học sinh nếu có triệu chứng bị 

bệnh thì cho học sinh nghỉ học ngay; 

thường xuyên kết nối với phụ huynh để 

thông tin và nắm bắt tình hình. 

-Những nội dung khác thực hiện theo Kế 

hoạch số 01/KH-THPTES ngày 27/8/2021 

của nhà trường. 

-Thực hiện báo cáo về nhà trường theo quy 

định. 

 

 

                                                                                  HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                               

                                                                                              Lê Quang Trường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


