UBND HUYỆN CHƯ PĂH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

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

Số: 65/QĐ-PGDĐT

Chư Păh, ngày 01 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh
TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CHƯ PĂH
Căn cứ Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một
số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19;
Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03/ 02/ 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Gia Lai về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn
tỉnh Gia Lai;
Căn cứ Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Uỷ ban nhân dân
huyện Chư Păh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 huyện
Chư Păh;
Theo đề nghị của Bộ phận Tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Phòng Giáo
dục và Đào tạo huyện Chư Păh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Ông Phạm Quang Long, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng
Ban Chỉ đạo;
2. Ông Nguyễn Đình Phước, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo làm Phó
Trưởng Ban;
3. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phụ trách Chuyên môn cấp Trung học cơ sở Phòng
Giáo dục và Đào tạo làm Thành viên;
4. Bà Hoàng Thị Thanh Hải, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo làm
Thành viên;
5. Bà Lâm Thị Hồng Vân, Kế toán Phòng Giáo dục và Đào tạo làm Thành
viên;
6. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Ia Ka làm Thành
viên;
7. Bà Lê Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Chư Đang Ya làm
Thành viên.
Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:
- Xây dựng, bổ sung Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của các thành
viên Ban Chỉ đạo.
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- Phối hợp với các phòng, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể của huyện, các cơ
quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc triển khai,
thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong ngành Giáo dục và Đào
tạo huyện Chư Păh.
- Các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những
nội dung, công việc được phân công; trực tiếp chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc
các hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các đơn
vị trường học trực thuộc.
- Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trường học trực thuộc triển khai
thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của các cấp,
ngành, của Sở Giáo dục và Đào tạo, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện,
Phòng Giáo dục và Đào tạo và các quy định của pháp luật.
- Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cấp
có thẩm quyền về tình hình dịch bệnh của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Chư
Păh.
Điều 3. Lãnh đạo, các bộ phận Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các
đơn vị trường học trực thuộc và các ông (bà) có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi
hành.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số
62/QĐ-PGDĐT ngày 26/8/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Sở GD&ĐT (b/c);
- UBND huyện (b/c);
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Quang Long
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PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CHƯ PĂH
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG
DỊCH BỆNH COVID-19

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

Số: 02/QĐ-BCĐ

Chư Păh, ngày 02 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ
của các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CHƯ PĂH
Căn cứ Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một
số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid- 19;
Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03/ 02/ 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Gia Lai về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid- 19 trên địa bàn
tỉnh Gia Lai;
Căn cứ Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của Uỷ ban nhân dân
huyện Chư Păh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 huyện
Chư Păh;
Thực hiện Quyết định số 65/QĐ-PGDĐT ngày 01/11/2021 của Phòng Giáo
dục và Đào tạo huyện Chư Păh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid- 19 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc và phân công
nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid19 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh.
Điều 2. Các Thành viên Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid19 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh, Hiệu trưởng các đơn vị trường học
trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số
01/QĐ-BCĐ ngày 26/8/2021 của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh./.
Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: VT.

TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN

Phạm Quang Long
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PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CHƯ PĂH
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG
DỊCH BỆNH COVID-19

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

QUY CHẾ
Làm việc và phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-BCĐ ngày 02/11/2021 của Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định chế độ làm việc và nhiệm vụ của các thành viên Ban
Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Phòng Giáo dục và Đào tạo
huyện Chư Păh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).
Điều 2. Nguyên tắc làm việc
1. Ban Chỉ đạo hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo,
cá nhân phụ trách về các hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid19 của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trường học trực thuộc.
2. Trưởng Ban Chỉ đạo trực tiếp quản lý, điều hành, triển khai công tác phòng,
chống Covid-19 của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trường học trực thuộc.
3. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách
nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp với các thành viên khác trong
việc triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Chương II
NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO, THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO
Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo
Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 2, Quyết định số
62/QĐ-PGDĐT ngày 26/8/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh về
việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 Phòng Giáo dục và Đào
tạo huyện Chư Păh.
Điều 4. Nhiệm vụ của Trưởng Ban Chỉ đạo
1. Chỉ đạo điều hành chung công tác phòng, chống dịch Covid-19 của ngành
Giáo dục và Đào tạo huyện theo chỉ đạo của các cấp, ngành, của Sở Giáo dục và Đào
tạo, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ
đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện và theo quy định của pháp luật.
2. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân
các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, các tổ chức, cá nhân tham gia
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
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3. Phân công và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các
thành viên Ban Chỉ đạo.
Điều 5. Nhiệm vụ của Phó Trưởng Ban
1. Thay mặt Trưởng Ban chỉ đạo điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo khi
được Trưởng Ban Chỉ đạo ủy quyền. Triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên về
công tác phòng, chống Covid-19 đến các Thành viên Ban chỉ đạo, các đơn vị trường
học trực thuộc.
2. Giúp Trưởng ban điều hành, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn
vị trường học trực thuộc thực hiện công tác phòng, chống Covid-19.
3. Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo trong tổ chức thực hiện, kiểm tra việc triển khai
các kế hoạch hoạt động phòng, chống dịch bệnh của Ban Chỉ đạo.
4. Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.
Điều 6. Nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo
1. Nhiệm vụ chung:
a. Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những nội dung, công việc được
phân công, trực tiếp chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc các hoạt động liên quan
đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo lĩnh vực phụ trách.
b. Tham mưu, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch
Covid-19.
c. Tham gia kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác phòng, chống dịch Covid19 tại các đơn vị trường học trực thuộc.
d. Theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống dịch
Covid-19 tại các đơn vị trường học trực thuộc.
đ. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.
2. Nhiệm vụ cụ thể từng thành viên
a. Bà Hoàng Thị Thanh Hải, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Phối hợp với các Thành viên Ban chỉ đạo tham mưu cho cho Trưởng ban,
Phó Trưởng ban hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống
Covid-19 đến các đơn vị trường học; công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành,
đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
- Phối hợp với Trung tâm y tế huyện trong công tác tiêm vắc xin phòng, chống
dịch Covid-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh của ngành
Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Păh.
- Theo dõi, tổng hợp, đề xuất công tác khen thưởng, kỷ luật đối với tổ chức,
cá nhân trong công tác phòng, chống dịch.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phân
công.
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b. Bà Lâm Thị Hồng Vân, Kế toán Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Đảm bảo nguồn kinh phí để triển khai công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá
công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các đơn vị trường học trực thuộc.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phân
công.
c. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phụ trách Chuyên môn cấp Trung học cơ sở Phòng
Giáo dục và Đào tạo
- Phối hợp với các Thành viên Ban chỉ đạo tham mưu cho cho Trưởng ban,
Phó Trưởng ban hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống
Covid-19 đến các đơn vị trường học.
- Phụ trách theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống
dịch Covid-19 đối với các trường Trung học cơ sở, trường Tiểu học và Trung học
cơ sở.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phân
công.
c. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Ia Ka.
- Phối hợp với các Thành viên Ban chỉ đạo tham mưu cho cho Trưởng ban,
Phó Trưởng ban hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống
Covid-19 đến các đơn vị trường học.
- Phụ trách theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống
dịch Covid-19 đối với các trường Tiểu học.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phân
công.
d. Bà Lê Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Chư Đang Ya.
- Phối hợp với các Thành viên Ban chỉ đạo tham mưu cho cho Trưởng ban,
Phó Trưởng ban hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống
Covid-19 đến các đơn vị trường học.
- Phụ trách theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống
dịch Covid-19 đối với các trường Mầm non.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phân
công.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 7. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện theo các quy định hiện
hành của nhà nước.
Điều 8. Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Việc sửa đổi, bổ sung,
bãi bỏ Quy chế này do Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định./
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