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               An Vĩ, ngày 03 tháng 02 năm 2020  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS AN VĨ 

 

Căn cứ Điều lệ trường THCS  ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & 

Đào tạo quy định chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; 

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-PGDĐT ngày 01/02/2020 của Phòng Giáo dục & 

Đào tạo Khoái Châu về việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của vi rút Corona gồm các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông: Lê Văn Khuê -Hiệu trưởng - Trưởng ban  

2. Bà: Lê Thị Vân- Phó Hiệu trưởng - Phó Trưởng ban 

3. Bà: Nguyễn Thị Huyền - Văn thư thủ quỹ - Thư ký 

 4. Bà: Nguyễn Thị Nhung - CTCĐ - Uỷ viên 

 5. Bà: Đỗ Thị Phương - Tổng Phụ Trách đội - Ủy viên 

 6. Bà: Trần Thị Yến - TTCM - Ủy viên 

 7. Bà: Đàm Thị Hoàng Yến - TTCM - Ủy viên 

 8. Bà: Nguyễn Thị Lan Anh - Bí thư Đoàn trường - Ủy viên 

 9. Bà: Trần Hồng MInh - Nhân viên TV-TB - Ủy viên 

10. Bà: Nguyễn Thị Thoán - Nhân viên kế toán - Ủy viên 

11. Giáo viên chủ nhiệm 13 lớp: - Ủy viên 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Ban chỉ đạo 

trường. 

1. Chức năng:  

Ban Chỉ đạo trường có chức năng chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi báo cáo tình hình 

công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona về 

Phòng GD&ĐT vào thời gian 9 giờ 30 phút buổi sáng và 15 giờ đến 16 giờ buổi chiều 

các ngày, báo cáo về xã lúc 15 giờ 30 phút hàng ngày.  

2. Nhiệm vụ: 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona. 

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Hội đồng sư phạm nhà trường đảm 

bảo tốt công việc được giao. 

Phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể xã như Đảng ủy, UBND xã, trạm y tế 

xã, đài phát thanh xã, phối hợp với phụ huynh học sinh… trong công tác phòng, chống 



dịch bệnh viêm đường hô hấp như nhận thuốc, phun thuốc khử trùng, tuyên truyền về 

dịch bệnh. 

Chỉ đạo bộ phận văn phòng chuẩn bị các dụng cụ, trang thiết bị phòng hộ đề 

phòng, chống dịch bệnh. 

Chỉ đạo giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện công tác tổng vệ sinh 

toàn trường. 

Định kỳ  hàng ngày báo cáo về bộ phận chuyên môn và báo cáo về xã. 

3. Cơ chế hoạt động: 

Các thành viên làm việc theo lịch trực, phân công chỉ đạo của Ban chỉ đạo. 

Trưởng các ca trực phải theo dõi, đôn đốc thành viên trong ca trực thực hiện đúng 

nhiệm vụ được phân công và trong nghị quyết họp. 

Định kỳ trưởng ca báo cáo kết quả trực của mình  về trường để nhà trường báo 

cáo PGD. 

Bộ phận kế toán chủ động tham mưu để đảm bảo kinh phí hoạt động trong công 

tác phòng, chống dịch bệnh. 

Văn thư tập hợp kết quả, lưu trữ đúng theo quy định. 

Điều 3. Các bộ phận chức năng của trường, các  ông (bà) có tên trong Điều 1 căn 

cứ quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 

      - Như điều 3; 

      - Lưu VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

Lê Văn Khuê 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁCTHÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO 

PHÒNG CHỐNG  DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI VI 

RÚT CORONA 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ - THCSAV ngày 03/02/2020) 

 

TT 
HỌ VÀ TÊN 

 
CHỨC VỤ 

BCĐ 
NHIỆM VỤ 

1 
 

Lê Văn Khuê 

 
Trưởng ban 

 

Phụ trách chỉ đạo chung - Chịu trách 

nhiệm trước PGD, UBND xã An Vĩ 

về công tác phòng chống dịch 

2 
 

Lê Thị Vân  

 
Phó Ban 

Phụ trách công tác tuyên truyền, tổ 

chức tập huấn, chỉ đạo các bộ phận 

thực hiện nhiệm vụ. 

3 
Nguyễn Thị Huyền 

 
Thư kí 

Phụ trách việc kiểm tra, giám sát, 

tổng hợp báo cáo công tác phòng 

chống dịch viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới vi rút corona  trong 

toàn trường;  

Phối hợp với các bộ phận phụ trách 

để tập hợp báo cáo với cấp trên. 

4 
 

Nguyễn Thị Nhung 

 
Uỷ viên 

Phụ trách theo tuyên truyền, theo dõi, 

kiểm tra đôn đốc các công đoàn viên 

trường. 

5 
Nguyễn Thị Lan Anh 

          Đỗ Thị Phương 
Ủy Viên 

Phụ trách tuyên truyền, theo dõi, 

kiểm tra vệ sinh các lớp học, các 

phòng chức năng, tình hình học sinh 

toàn liên đội. 

 

6 
Trần Thị Yến 

Đàm Thị Hoàng Yến 

 
Uỷ Viên 

Phụ trách tuyên truyền, theo dõi, 

kiểm tra giáo viên thuộc tổ mình phụ 

trách.  

7 
Giáo viên chủ nhiệm  

các lớp  

 
Uỷ Viên 

Tuyên truyền hướng dẫn học sinh 

thực hiện vệ sinh các nhân, lớp học, 

theo dõi tình hình học sinh của lớp, 

báo cáo về BCĐ trường hàng ngày. 

8 
Trần Hồng Minh 

 
Uỷ Viên 

Vệ sinh, sắp xếp các thiết bị đồ dùng,  

sách truyện trong thư viện đảm bảo 

an toàn. 

 

9 
Nguyễn Thị Thoán 

 
Uỷ Viên 

Phụ trách tham mưu về cơ sở vật 

chất( kinh phí) để phòng chống dịch 

trong nhà trường.  

 
 

      TRƯỜNG THCS AN VĨ 


