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UBND TỈNH GIA LAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2555/SGDĐT-VP

Gia Lai, ngày 28 tháng 12 năm 2020

V/v phê bình các đơn vị không
nghiêm túc chấp hành cài đặt, sử
dụng hệ thống hỗ trợ phòng, chống
dịch “An toàn Covid-19”

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm GDNN và GDTX các huyện;
- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT.
Ngày 22/12/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số
2517/SGDĐT-VP về việc tiếp tục đôn đốc cài đặt, sử dụng hệ thống hỗ trợ
phòng, chống dịch “An toàn Covid-19”, nhưng cho đến nay vẫn còn 181/882 cơ
sở giáo dục chưa nghiêm túc chấp hành triển khai, cụ thể:
1. Chưa thực hiện cài đặt và sử dụng hệ thống “An toàn Covid-19”
(chưa đánh giá): 135 đơn vị.
a) Các trường phổ thông trực thuộc Sở: 06 đơn vị.
TT
1
2
3
4
5
6

Đơn vị
Trường THPT Chi Lăng
Trường THPT Lương Thế Vinh
Trường THPT Đinh Tiên Hoàng
Trường THPT Trần Cao Vân
Trường THCS và THPT Kpă Klơng
Trường THCS và THPT Kon Hà Nừng

Huyện
Thành phố Pleiku
Huyện KBang
Huyện Krông Pa
Huyện Chư Sê
Huyện Mang Yang
Huyện KBang

Trạng thái
Chưa đánh giá
Chưa đánh giá
Chưa đánh giá
Chưa đánh giá
Chưa đánh giá
Chưa đánh giá

b) Các trung tâm GDNN và GDTX: 06 đơn vị
TT
1
2
3
4
5
6

Đơn vị
Trung tâm GDNN và GDTX huyện Chư Păh
Trung tâm GDNN và GDTX huyện Mang Yang
Trung tâm GDNN và GDTX huyện Kông Chro
Trung tâm GDNN và GDTX huyện Chư Sê
Trung tâm GDNN và GDTX huyện Ia Pa
Trung tâm GDNN và GDTX huyện Phú Thiện

Huyện
Huyện Chư Păh
Huyện Mang Yang
Huyện Kông Chro
Huyện Chư Sê
Huyện Ia Pa
Huyện Phú Thiện

Trạng thái
Chưa đánh giá
Chưa đánh giá
Chưa đánh giá
Chưa đánh giá
Chưa đánh giá
Chưa đánh giá

c) Các cơ sở giáo dục thuộc phòng giáo dục và đào các huyện, thị xã,
thành phố: 123 đơn vị.
2. Các đơn vị đã cài đặt và sử dụng hệ thống “An toàn Covid-19”,
nhưng chưa nghiêm túc khai báo đúng, đầy đủ các thông tin về phòng,
chống dịch bệnh Covid (không an toàn): 46 đơn vị.
Bộ tiêu chí của hệ thống “An toàn Covid-19” gồm 07 tiêu chỉ bắt buộc
“Thực hiện trước khi học sinh quay trở lại học” và 10 tiêu chí bắt buộc “Thực

hiện khi học sinh đi học”, nhưng hầu hết các cơ sở giáo dục không khai báo
đúng và đầy đủ các thông tin trên hệ thống, rất nhiều đơn vị khai báo 0/17 tiêu
chí (có danh mục 17 tiêu chí bắt buộc khai báo đính kèm).
a) Các trường phổ thông trực thuộc Sở: 01 đơn vị.
TT
Đơn vị
1 Trường THPT Trần Phú

Huyện
Huyện Chư Prông

Đánh giá
9/17 tiêu chí

b) Các trung tâm GDNN và GDTX: 05 đơn vị
TT
1
2
3
4
5

Đơn vị
Trung tâm GDNN và GDTX huyện Chư Prông
Trung tâm GDNN và GDTX huyện Chư Pưh
Trung tâm GDNN và GDTX huyện Đức Cơ
Trung tâm GDNN và GDTX huyện Ia Grai
Trung tâm GDNN và GDTX huyện Krông Pa

Huyện
Huyện Chư Prông
Huyện Chư Pưh
Huyện Đức Cơ
Huyện Ia Grai
Huyện Krông Pa

Đánh giá
3/17 tiêu chí
4/17 tiêu chí
5/17 tiêu chí
3/17 tiêu chí
10/17 tiêu chí

c) Các cơ sở giáo dục thuộc phòng giáo dục và đào các huyện, thị xã,
thành phố: 40 đơn vị.
(Chi tiết có danh sách thống kê các cơ sở giáo dục nói trên đính kèm)
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là biến
chủng của virus SARS-CoV-2, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu người đứng đầu
các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện ngay việc cài đặt, khai báo đúng, đủ
thông tin và sử dụng hệ thống “An toàn Covid-19”; thường xuyên tra cứu thông
tin, kết quả trên hệ thống “An toàn Covid-19” quốc gia có địa chỉ
https://antoancovid.vn nắm bắt cập nhật thông tin diễn biến dịch, báo cáo
chính xác và triển khai kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị chưa đánh giá, chưa nghiêm
túc khai báo đúng, đầy đủ thông tin 17 tiêu chí theo quy định của hệ thống “An
toàn Covid-19” báo cáo giải trình bằng văn bản, tổ chức kiểm điểm cá nhân có
liên quan gửi về Sở trước ngày 31/12/2020.
Nhận được công văn này yêu cầu các thủ trưởng đơn vị nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (báo cáo);
- HĐND tỉnh (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Sở Y tế; Sở TTTT;
- Các phòng CM, NV Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Lê Duy Định

DANH MỤC TIÊU CHÍ TRÊN HỆ THỐNG AN TOÀN COVID-19
Tiêu chí đánh giá
THỰC HIỆN TRƯỚC KHI HỌC SINH QUAY TRỞ LẠI HỌC
[BẮT BUỘC] Tổ chức khử khuẩn trường học một lần bằng cách phun hoặc lau nền
1 nhà, tường nhà (nếu có thể), tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, bàn ghế, đồ
chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, phòng chức năng.
[BẮT BUỘC] Tổ chức khử khuẩn phương tiện đưa đón học sinh bằng cách lau: tay nắm
2
cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe.
3 [BẮT BUỘC] Bố trí nơi rửa tay có xà phòng và nước sạch
[BẮT BUỘC] Bố trí phòng y tế tại trường học với đầy đủ trang thiết bị y tế theo quy
4 định và có phòng riêng để cách ly học sinh, giáo viên, cán bộ công nhân viên có biểu
hiện ho, sốt, khó thở (trong trường hợp cần thiết)
[BẮT BUỘC] Tập huấn cho giáo viên, cán bộ công nhân viên của nhà trường công tác
phòng, chống dịch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học, cách phát
5 hiện các triệu chứng của bệnh COVID-19 như: Sốt, ho, khó thở; thực hiện những việc
cần làm khi học sinh ở trường theo tờ danh mục ”Những việc giáo viên cần làm khi học
sinh ở trường – để phòng tránh mắc bệnh COVID-19” (kèm theo).
[BẮT BUỘC] Tập huấn, hướng dẫn đảm bảo nhân viên y tế/giáo viên kiêm nhiệm công
6 tác y tế trường học thực hiện đúng các hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19
tại nhà trường và các việc cần làm của nhân viên y tế theo danh mục.
[BẮT BUỘC] Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong tổ công tác, giáo
7
viên, cán bộ công nhân viên nhà trường
II
THỰC HIỆN KHI HỌC SINH ĐI HỌC
[BẮT BUỘC] Lau khử khuẩn nền nhà, tường nhà (nếu có thể), bàn ghế, đồ chơi, dụng
1
cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, phòng chức năng.
[BẮT BUỘC] Lau khử khuẩn tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm
2
thang máy.
3 [BẮT BUỘC] Dọn vệ sinh, lau rửa, khử khuẩn khu vực rửa tay, nhà vệ sinh.
[BẮT BUỘC] Đối với các phương tiện đưa đón học sinh: Lau khử khuẩn tay nắm cửa
4
xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe.
[BẮT BUỘC] Trong trường hợp có học sinh, giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà
trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở, nghi ngờ hoặc có xét nghiệm dương tính với
5
COVID-19 thì nhà trường phải thực hiện khử khuẩn theo khuyến cáo và hướng dẫn của
cơ quan y tế địa phương.
[BẮT BUỘC] Phân công nhân viên y tế/giáo viên kiêm nhiệm công tác y tế trường học
6
trực y tế, phòng chống dịch trong suốt quá trình học sinh có mặt ở trường.
[BẮT BUỘC] Xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng
7
chống dịch
[BẮT BUỘC] Kiểm tra hàng ngày và bổ sung kịp thời trang thiết bị y tế theo quy định
8
tại phòng y tế.
[BẮT BUỘC] Nhà trường/Tổ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 phân công
9 cán bộ, giáo viên, người lao động đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại nhà trường.
[BẮT BUỘC] Tổ công tác tổng hợp báo cáo thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh
10 COVID-19 của nhà trường hàng ngày, tuần, tháng và thông báo cho Ban giám hiệu để
biết và kịp thời có các biện pháp xử lý.
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