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UBND TỈNH HƯNG YÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 295/KH-SGDĐT

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

Hưng Yên, ngày 27 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19, chuẩn bị các điều 

kiện cho học sinh đi học trở lại 

Thực hiện Công văn số 550/BGDĐT-GDTC  ngày 25/02/2020 của Bộ GDĐT 
về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống  dịch bệnh Covid trong trường học;  
Công điện số 343/CĐ-UBND  ngày 24/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng 
Yên về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chuẩn bị các 
điều kiện cho học sinh đi học trở lại, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch 
kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác chuẩn bị các điều kiện 
để đón học sinh trở lại trường học trong các cơ sở giáo dục như sau:

I. Mục đích, yêu cầu
- Tổ chức các hoạt động kiểm tra nhằm nắm bắt tình hình công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 và công tác chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh trở lại 
trường học trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. 

- Chấn chỉnh các đơn vị giáo dục chưa thực sự nghiêm túc trong công tác 
phòng, chống dịch Covid-19 và công tác chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh 
trở lại trường học trong các cơ sở giáo dục.

- Kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề 
trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác chuẩn bị các điều kiện để 
đón học sinh trở lại trường học trong các cơ sở giáo dục.

II . Đối tượng, nội dung, phương pháp
1. Đối tượng kiểm tra
Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh
2. Nội dung kiểm tra

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt; công tác phối hợp với các đơn 
vị liên quan; phối hợp với Phụ huynh học sinh; thành lập Ban chỉ đạo( QĐ, phân 
công nhiệm vụ; phân công lịch trực…); xây dựng kế hoạch;

- Triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở giáo dục: Vệ 
sinh môi trường; đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất cho công tác phòng, 
chống dịch bệnh; trang bị hệ thống vòi nước sạch; xà phòng; nước uống, …

- Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 để đón học 
sinh trở lại trường học theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Các nội dung khác liên quan…
3. Phương pháp kiểm tra
- Kiểm tra thực tế công tác triển khai phòng, chống dịch bệnh của đơn vị 

(theo nội dung Công văn số 180/MT-VP ngày 12/02/2020; Công văn số 
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550/BGDĐT-GDTC ngày 25/02/2020; Công điện số 343/CĐ-UBND  ngày 
24/02/2020) phân tích, đánh giá việc triển khai thực hiện của đơn vị;

- Kết luận và chỉ đạo, hướng dẫn việc chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phòng, 
chống dịch Covid-19 để đón học sinh đi học trở lại.

III. Tổ chức thực hiện
1. Thành phần đoàn kiểm tra
- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của Ngành; thành phần 

theo Quyết định số 783/QĐ-SGDĐT ngày 04/02/2020 của Giám đốc Sở GDĐT 
Hưng Yên về việc thành lập các Tổ kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh 
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona tại các cơ sở giáo dục

- Mời Lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng ủy ban, lãnh đạo BTG Tỉnh 
ủy; Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam; Sở Y tế; Báo Hưng Yên; Đài PT-TH tỉnh; 

2. Lịch trình kiểm tra
- Thành lập 06 Tổ kiểm tra, mỗi Tổ kiểm tra tiến hành kiếm tra công tác 

phòng, chống dịch bệnh tại các huyện, thành phố theo Lịch trình kiểm tra sau:
- Thời gian: Ngày 28/02/2020

TT Thành phần Địa bàn kiểm tra

1 Tổ 1:
Tổ trưởng: Ông Nguyễn Văn Phê
Mời: - Ông Nguyễn Duy Hưng PCT UBND tỉnh.
-Đại diện: UBMT Tổ quốc tỉnh, Ban TG Tỉnh ủy, 
Sở Y tế, Báo Hưng Yên, Đài PTTH tỉnh.  
Đại diện: Văn phòng UBND tỉnh
Thành viên: 
- Ông Nguyễn Mạnh Đạt
- Ông Lê Xuân Hòa 

Các đơn vị dọc hai bên đường 
Quốc lộ 39 cũ

2 Tổ 2:
Tổ trưởng: Ông Đỗ Tiến Hùng
Thành viên:
- Ông Nguyễn Trọng Thuật
- Ông Bùi Văn Ánh
- Ông Luyện Văn Quý
Mời Đại diện Ngành Y tế

Huyện Văn Lâm, 

Huyện Văn Giang

3 Tổ 3:
Tổ trưởng: Ông Đỗ Văn Khải
Thành viên:
- Bà Đặng Thị Kim Vân
- Bà Nguyễn Thị Hưng
Mời Đại diện Ngành Y tế

TP. Hưng Yên

Huyện Tiên Lữ
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4 Tổ 4:
Tổ trưởng: Ông Phan Xuân Quyết
Thành viên:
- Ông Đoàn Vân Phong 
- Ông Lương Anh Đức
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Dung
Mời Đại diện Ngành Y tế

Huyện Yên Mỹ
Thị xã Mỹ Hào

5 Tổ 5:
Tổ trưởng: Ông Lê Quang Khải
Thành viên:
- Ông Vũ Đình Bình
- Ông Đoàn Bích Ngọc
- Bà Nguyễn Thị Duyên
Mời Đại diện Ngành Y tế

Huyện Khoái Châu
Huyện Kim Động

6 Tổ 6:
Tổ trưởng: Ông Trần Tuấn Dương
Thành viên: 
- Bà Nguyễn Thị Kim Dung 
- Bà Đoàn Thị Tuyết
Mời Đại diện Ngành Y tế

Huyện Ân Thi
Huyện Phù Cừ

3. Phân công nhiệm vụ
- Phòng Chính trị, tư tưởng - Giáo dục Chuyên nghiệp: chủ trì xây dựng kế 

hoạch tổ chức hoạt động kiểm tra; xây dựng biên bản kiểm tra; giấy mời lãnh đạo 
tỉnh và các Sở ban ngành; tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo Ban chỉ đạo ngành.

- Văn phòng Sở: bố trí và điều phối phương tiện đưa đón đoàn kiểm tra; bố trí 
kinh phí tổ chức các hoạt động kiểm tra;

- Thanh tra Sở và các phòng chuyên môn phối hợp các hoạt động kiểm tra 
đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Nơi nhận: 
- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 
- Các trường THPT; PT nhiều cấp học;
- Ban Giám đốc;
- Cổng TTĐT ngành;
- Lưu: VT, phòng CTTT-GDCN.

GIÁM ĐỐC 
(đã ký)

Nguyễn Văn Phê


