UBND HUYỆN KÔNG CHRO
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 08/KH-PGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Kông Chro, ngày 23 tháng 02 năm 2021

KẾ HOẠCH
Kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19 trong các đơn vị trường học.
––––––––––––
Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-BCĐ ngày 22/2/2021của Ban chỉ đạo phòng,
chống dịch Covid-19 huyện Kông Chro về Kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành và
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 Trên địa bàn huyện Kông Chro;
Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác chỉ đạo, điều
hành và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các đơn vị trường
học trực thuộc Phòng như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Kiểm tra, đánh giá công tác phòng chống dịch Covid-19, các hoạt động phòng,
chống dịch Covid-19 tại các trường học trực thuộc Phòng.
- Thông qua việc kiểm tra để kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh những trường học có
biểu hiện buông lỏng quản lý, thiếu sự kiểm tra, giám sát, lơ là, mất cảnh giác, có nguy
cơ làm dịch bệnh phát sinh, bùng phát và đề xuất, hướng dẫn các giải pháp nâng cao
hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
2. Yêu cầu
- Công tác kiểm tra phải bảo đảm theo đúng tiến độ, khách quan, công khai,
minh bạch; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan. Kiểm tra, phát hiện
và có biện pháp xử lý triệt để đối với đơn vị không thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch theo quy định.
II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN, NỘI DUNG KIỂM TRA
1. Đối tượng: Tất cả các trường học trực thuộc Phòng.
2. Thời gian kiểm tra: Từ ngày 24/02/2021 đến ngày 25/02/2021.
3. Hình thức kiểm tra: Thực hiện kiểm tra trực tiếp tại trường học theo kế
hoạch đã phân công.
4. Nội dung kiểm tra: Theo công văn 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28/4/2020
của Bộ GD&ĐT Ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch
COVID-19 trong trường học.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
1.1. Triệu tập thành phần đoàn theo Kế hoạch số 24/KH-BCĐ ngày
22/2/2021của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Kông Chro
- Thành phần đoàn kiểm tra:
Đồng chí: Nguyễn Chí Thanh,Trưởng phòng GD&ĐT, Trưởng đoàn,
Đồng chí: Trần Hữu Tài, Trung tâm Y tế huyện, Phó Trưởng đoàn,
Đồng chí : Nguyễn Thị Hằng, Chuyên viên phòng GD&ĐT, Thư ký.
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1.2. Nhiệm vụ: Kiểm tra theo công văn 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28/4/2020
của Bộ GD&ĐT Ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch
COVID-19 trong trường học.
1.3 Lịch kiểm tra
Ngày

Giờ

7h30-8h00
8h30-9h00
Sáng 24/2/2021
9h30-10h00
10h30-11h00
11h30-12h00
14h00-14h30
Chiều 24/2/2021
15h00-15h30
16h00-16h30
7h30-8h00
Sáng 25/2/2021
8h30-9h00
9h30-10h00
13h30-14h00
Chiều 25/2/2021
14h30-15h00
15h30-17h00
2. Các đơn vị trường

Địa điểm

Ghi
chú

Xã YaMa
Xã Đăk Kơ Ning
Xã SRó
Xã Đăk Song
Xã Đăk Pling
Xã Đăk Tpang
Xã Kông Yang
Xã Yang Nam
Xã Chư Krey
Xã An Trung
Xã Yang Trung
Xã Đăk Pơ Pho
Xã Chơ GLong
Thị trấn Kông Chro

- Chuẩn bị nội dung kiểm tra theo công văn 1467/BGDĐT-GDTC ngày
28/4/2020 của Bộ GD&ĐT Ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng,
chống dịch COVID-19 trong trường học.
- Tự đánh giá các tiêu chí trong trường.
Trên đây là Kế hoạch kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo ./.
Nơi nhận:
- UBND huyện (báo cáo);
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các đơn vị trường học (/hiện);

TRƯỞNG PHÒNG

- LưuVT.

Nguyễn Chí Thanh

