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KẾ HOẠCH
Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh
về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-SGDĐT ngày 31/7/2021 của Sở GD&ĐT Bắc
Giang về việc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch UBND
tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Kế hoạch số 128/KHUBND ngày 10/7/2021 của UBND thành phố Bắc Giang về việc phòng, chống dịch
trong trạng thái bình thường mới, Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang xây dựng kế
hoạch thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về
công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm tiếp tục thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”: vừa tuân thủ, thực hiện có hiệu
quả chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì
các hoạt động giáo dục bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và
năm học 2021-2022, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung
của tỉnh.
2. Người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm toàn diện trước cấp trên
và trước pháp luật về kết quả triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19
tại đơn vị. Tổ chức các hoạt động giáo dục phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho
CBGVNV và HS trong bối cảnh dịch Covid-19 còn tiếp tục tác động, ảnh hưởng.
II. NỘI DUNG
1. Thường xuyên cập nhật thông tin, nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh
đang diễn ra trên thế giới, trong nước, tỉnh, thành phố và các địa phương trong tỉnh
để đánh giá về mức độ nguy cơ dịch bệnh xâm nhập lại địa bàn, từ đó có phương án,
biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, phù hợp. Quán triệt rõ tinh thần “chống dịch
như chống giặc”, “Bắc Giang chỉ an toàn khi cả nước an toàn” để chung sức,
đồng lòng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.
2. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh,
Giám đốc Sở GD&ĐT, UBND thành phố, Phòng GD&ĐT về công tác phòng, chống
dịch bệnh, đặc biệt là các nội dung Chỉ thị số 11. Chủ động rà soát, bổ sung kế hoạch,
phương án, các tình huống và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, sẵn sàng ứng phó với
mọi tình huống khi có dịch bệnh xảy ra; đảm bảo thông tin đầy đủ kịp thời về diễn
biến dịch bệnh, không để cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV), học sinh (HS)
hoang mang lo lắng ảnh hưởng xấu tới tâm lý, hoạt động học tập của nhà trường và
sinh hoạt của cộng đồng. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K + vắc xin +
công nghệ, các quy định về phòng, chống dịch tại nơi làm việc và địa phương nơi
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cư trú. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan; quyết tâm giữ vững, bảo vệ bằng được thành
quả chống dịch vừa qua.
3. Củng cố và duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trong các cơ sở giáo dục; phối hợp chặt chẽ với Tổ Covid cộng đồng và
các lực lượng phòng chống dịch bệnh tại địa phương để triển khai các hoạt động
phòng, chống dịch.
4. Kiểm tra, rà soát, đầu tư cơ sở vật chất, chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị
phòng, chống dịch tại đơn vị, như bố trí hệ thống nước sạch, khu vực rửa tay, dung dịch
sát khuẩn/diệt khuẩn, dụng cụ chứa rác có nắp đậy, trang thiết bị, dụng cụ y tế, cơ số
thuốc thiết yếu để sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh Covid-19 xâm nhập
vào trường học. Các cơ sở giáo dục được trưng dụng làm nơi cách ly y tế thực hiện đầy
đủ các yêu cầu, quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của địa phương.
5. Tiếp tục đề nghị tiêm vacxin phòng Covid-19 cho CBGVNV; vận động
CBGVNV tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại địa
phương, ủng hộ Quỹ vacxin phòng Covid-19. Quán triệt CBGVNV, HS hạn chế việc
đi thăm người thân ở các tỉnh ngoài, đặc biệt đối với các tỉnh đang có dịch bệnh
Covid-19; rà soát nắm chắc thông tin CBGVNV, HS đơn vị đi/trở về từ vùng có dịch
để quản lý phù hợp theo quy định. Tiếp tục tạm dừng các hoạt động tập trung đông
người như hoạt động thể thao, hoạt động văn nghệ, giao lưu, liên hoan, dạy thêm,
học thêm, giáo dục kỹ năng sống... Các hoạt động giáo dục và công tác chuẩn bị năm
học mới theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT.
6. Tăng cường ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch bệnh Covid-19
Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền giáo dục, thông tin truyền thông qua các phương
tiện thông tin của nhà trường (trang thông tin điện tử, các trang mạng xã hội, nhóm
zalo, App eNetViet, bản tin, phát thanh, pano, áp phích,...); tổ chức các hội nghị, hội
thảo chuyên đề, sự kiện truyền thông dưới hình thức trực tuyến về nguyên nhân, mức
độ nguy hiểm và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh
khác theo mùa trong các nhà trường, bảo đảm an toàn phòng dịch theo quy định.
Các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn thành phố kích hoạt, duy trì thực
hiện cập nhật ứng dụng App “An toàn covid-19” vào thứ 5 hàng tuần. Hiệu
trưởng/chủ các cơ sở giáo dục trực tiếp quản trị tài khoản này và cập nhật khai báo;
duy trì hiệu quả chốt kiểm dịch điện tử bằng Mã QR Code của đơn vị (ở tất cả các
điểm trường) để quản lý các hoạt động người vào ra trụ sở cơ quan, trường học; cập
nhật khai báo y tế trên thiết bị di động một lần/tuần; khuyến khích người có điện
thoại thông minh cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone, Ncovi để phòng chống dịch
hiệu quả.
7. Chuẩn bị sẵn sàng kịch bản phòng chống dịch Covid-19
7.1. Tình huống 1: Chưa có trường hợp bệnh trong trường học
Tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo tài
liệu truyền thông của ngành y tế; thường xuyên theo dõi, kịp thời cung cấp thông tin
về tình hình dịch bệnh đang diễn ra trên địa bàn để CBGVNV, HS và phụ huynh HS
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không hoang mang lo lắng. Bắt buộc 100% CBGVNV, HS đeo khẩu trang khi đi ra
ngoài đường, thường xuyên rửa tay bằng nước sạch và xà phòng hoặc sử dụng dung
dịch sát khuẩn tay nhanh.
Tiến hành tổng vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường, lớp học, các
công trình cấp nước, nhà vệ sinh, bếp ăn tập thể, căng tin, thiết bị dạy học, đồ dùng,
đồ chơi tại đơn vị nhằm bảo đảm an toàn cơ sở giáo dục; chuẩn bị sẵn sàng các điều
kiện cơ sở vật chất, cơ số thuốc thiết yếu, trang thiết bị phòng chống dịch bệnh
Covid-19 để thực hiện nhiệm vụ khi có dịch bệnh xâm nhập vào trường học hoặc
được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương trưng dụng làm cơ sở cách ly y tế.
Thường xuyên phối hợp với chính quyền, y tế địa phương rà soát, cập nhật,
báo cáo kịp thời về Phòng GD&ĐT các trường hợp đi/về từ vùng dịch; truy vết, phân
loại mức độ nguy cơ (F1, F2) để có phương án phòng, chống dịch hiệu quả.
7.2. Tình huống 2: Xuất hiện trường hợp bệnh xâm nhập vào trường học
Phối hợp tích cực với chính quyền địa phương, ngành y tế triển khai thực hiện
các biện pháp phòng, chống, truy vết, phân loại mức độ nguy cơ, cách ly, điều trị
với các trường hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ. Tiến hành khử khuẩn, vệ sinh môi
trường trong và xung quanh khu vực trường học.
Tuyên truyền, cung cấp thông tin chính xác về trường hợp bệnh xâm nhập vào
nhà trường để CBGVNV, HS, phụ huynh được biết để không hoang mang lo lắng.
Thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến dịch bệnh đối với các trường hợp có liên
quan, ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong nhà trường để phối hợp với cơ quan
y tế có biện pháp xử lý kịp thời.
Chuyển hình thức tổ chức dạy học trực tiếp sang thực hiện kế hoạch dạy học
trực tuyến và các hình thức dạy học khác phù hợp điều kiện thực tế đảm bảo an toàn
công tác phòng chống dịch và nội dung kiến thức, chương trình năm học.
7.3. Tình huống 3: Dịch bùng phát và lây lan trong trường học
Phối hợp với chính quyền địa phương, ngành y tế khoanh vùng ổ dịch; khử
khuẩn toàn bộ môi trường trường học; bắt buộc với toàn bộ CBGVNV, HS trong
nhà trường thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch của ngành y tế.
Thường xuyên cập nhật thông tin, thông điệp truyền thông, khuyến cáo, quy
định phòng chống dịch; thông tin chính xác về tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa
bàn để CBGVNV, HS, phụ huynh HS không hoang mang lo lắng.
Chuyển hình thức tổ chức dạy học trực tiếp sang thực hiện kế hoạch dạy học
trực tuyến và các hình thức dạy học khác phù hợp điều kiện thực tế, đặc biệt là phải
đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch, đồng thời đảm bảo nội dung kiến thức,
chương trình năm học.
Thực hiện nghiêm túc, kịp thời theo chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành Y tế, Sở
GD&ĐT, UBND thành phố, Phòng GD&ĐT về công tác phòng dịch Covid-19 trong
trường hợp khẩn cấp.
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8. Đôn đốc, nhắc nhở, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm,
lơ là, vi phạm quy định phòng chống dịch; kịp thời động viên, khen thưởng, biểu
dương những tập thể, cá nhân có thành tích tham gia, đóng góp tích cực trong phòng,
chống dịch, đặc biệt đối với những cá nhân, tập thể tham gia trực tiếp ở tuyến đầu,
khu cách ly, khu điều trị bệnh nhân Covid-19.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với Phòng GD&ĐT
Rà soát, kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ
đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của ngành GD&ĐT thành phố; xây dựng Kế
hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 11 trên địa bàn thành phố.
Thường xuyên (hàng ngày) cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh; công
tác chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh của tỉnh, thành phố; cung cấp thông tin cho
truyền thông địa phương về tình hình và hoạt động phòng, chống dịch bệnh của
ngành giáo dục thành phố.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 tại các trường học.
Tham mưu UBND thành phố biểu dương, khen thưởng kịp thời cá nhân, tập
thể ngành giáo dục thành phố có thành tích tham gia, đóng góp tích cực trong công
tác phòng, chống dịch tại địa phương.
2. Các trường mầm non, tiểu học, THCS
Rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp trường.
Xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11 phù hợp với điều kiện nhà trường. Củng
cố, kiện toàn phòng y tế, tăng cường trang thiết bị, dụng cụ y tế, thiết bị thiết yếu
của các nhà trường đảm bảo việc ứng phó hiệu quả nhất đối với dịch bệnh. Sẵn sàng
cơ sở vật chất khi Ban chỉ đạo cấp thành phố trưng dụng làm cơ sở cách ly y tế.
Tăng cường công tác truyền thông, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh
và cách phòng tránh; kết quả phòng, chống dịch bệnh của toàn quốc, của tỉnh, thành
phố và địa phương qua các phương tiện thông tin của nhà trường.
Phân công giáo viên chủ nhiệm thường xuyên (hàng ngày) liên hệ với phụ
huynh, HS để nắm bắt tình hình và theo dõi sức khỏe, tình hình dịch bệnh của địa
phương và của gia đình HS nơi cư trú. Cử CBGVNV trực để cập nhật thông tin về
dịch bệnh; tổng hợp báo cáo kịp thời về cấp trên quản lý trực tiếp theo quy định.
Người đứng đầu đơn vị, trường học chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống
dịch tại đơn vị. Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến
và các hình thức dạy học khác cho HS khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra và diễn biến
phức tạp, kéo dài với quyết tâm “tạm dừng đến trường, song không dừng việc
học”, “khó khăn gấp đôi thì nỗ lực gấp ba”, thực hiện các giải pháp để hoàn thành
tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao.
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3. Chế độ thông tin báo cáo
Các trường thường xuyên nắm bắt thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh tại
đơn vị theo từng buổi; báo cáo kịp thời trường hợp bất thường, khẩn cấp ngay trong
buổi bằng điện thoại, Email với cơ quan y tế địa phương, báo cáo Phòng GD&ĐT
để tổng hợp báo cáo Sở GD&ĐT và UBND thành phố, điện thoại: 0981.524.763
(đồng chí Nguyễn Thị Mai); Email: pgdtpbg@bacgiang.edu.vn
Trên đây là kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 28/7/2021 của
UBND tỉnh Bắc Giang về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
trên địa bàn thành phố. Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường triển khai thực hiện
nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên (t/h);
- LĐ, CV phòng GD&ĐT ;
- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Văn Phái

