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UBND HUYỆN LÝ NHÂN 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

      Số:         /KH-PGDĐT-NGLL                      Lý Nhân, ngày      tháng 3 năm 2020 
 
 

 

 

KẾ HOẠCH   

Tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19                             

đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên y tế trường học ngành Giáo dục  
 

 

Căn cứ văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các Bộ, Ngành; thực hiện Kế 

hoạch số 25/KH-UBND ngày 04/02/2020 của UBND huyện Lý Nhân về việc đáp 

ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona tại huyện Lý Nhân; Công 

văn số 152/SGDĐT-CTTT ngày 26/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam về 

việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung tâm Y tế huyện xây dựng kế hoạch 

tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với cán bộ quản lý, 

giáo viên và nhân viên y tế trường học ngành Giáo dục, cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

 1. Mục đích 

- Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự xâm 

nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất góp phần bảo vệ, 

chăm sóc và nâng cao sức khỏe trẻ em, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong 

trường học; bồi dưỡng phương pháp giám sát, quản lý tốt sức khỏe trẻ em, học sinh, 

cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh 

hoặc nghi ngờ mắc bệnh, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập vào 

trường học. 

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên 

kiêm nhiệm công tác y tế trường học về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và dịch bệnh khi chuyển mùa;  

- Triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các trường học, đảm bảo các 

điều kiện về vệ sinh học đường, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp 

thời với các tình huống về dịch bệnh trong các nhà trường. 

 2. Yêu cầu 

- Triển khai tập huấn cốt cán cấp huyện cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 

viên kiêm nhiệm y tế học đường. Sau tập huấn cấp huyện, các trường xây dựng kế 

hoạch triển khai tập huấn tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị. 

- Tham gia tập huấn đầy đủ, đảm bảo thời gian và chất lượng bồi dưỡng. 

II. Nội dung 

1. Thành phần, địa điểm, thời gian 

* Thành phần  

- Lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 
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- Hiệu trưởng, 01 tổ trưởng chuyên môn, Tổng phụ trách Đội (cấp TH, THCS), 

nhân viên kiêm nhiệm công tác y tế các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, 

TH&THCS trong huyện. Số lượng toàn huyện 280 người (Mỗi trường Mầm non: 03 

người; trường Tiểu học, THCS, TH&THCS: 04 người). 

* Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân. 

* Thời gian (1/2 ngày): Từ 13h30 ngày 05/3/2020 (Chiều thứ Năm). 

2. Hình thức: Bồi dưỡng tập trung. 

3. Giảng viên: Mời báo cáo viên của Trung tâm Y tế huyện  

4. Nội dung bồi dưỡng 

- Các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid 19. 

- Các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn huyện. 

5. Kinh phí 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện bố trí kinh phí tổ chức lớp tập huấn theo 

chế độ hiện hành. 

 - Các trường chi chế độ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tập huấn 

theo quy định hiện hành và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Trung tâm Y tế huyện 

Đề nghị phối hợp xây dựng nội dung tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19, bố trí giảng viên, tài liệu chuyên môn tập huấn. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện xây dựng và triển khai kế hoạch tập huấn 

đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh 

phí tổ chức tập huấn, in ấn tài liệu…; kiểm tra, giám sát việc triển khai tổ chức tập 

huấn tại các trường học. 

3. Đối với các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS  

- Cử đúng, đủ thành phần, tham gia tập huấn đảm bảo chất lượng. 

- Lập danh sách cán bộ, tổ trưởng chuyên môn, Tổng phụ trách Đội, nhân viên 

kiêm nhiệm y tế trường học tham gia tập huấn cốt cán cấp huyện và gửi về Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện qua địa chỉ Email: ptdungpgd.ln@hanam.edu.vn trước 15 

giờ ngày 04/3/2020 (thứ Tư) (Theo mẫu đính kèm).  

- Tổ chức triển khai tập huấn cấp trường: Sau tập huấn cốt cán cấp huyện, các 

trường chủ động phối hợp với trạm y tế xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt 

các nội dung đã tiếp thu để tổ chức tập huấn cấp trường cho 100% cán bộ quản lý, 

giáo viên, nhân viên trong đơn vị và hoàn thành trước ngày 12/3/2020. Cụ thể: 

+ Thời gian tổ chức tập huấn: 1/2 ngày (lịch cụ thể do Hiệu trưởng bố trí), địa 

điểm tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS trong huyện; đăng ký 

lịch tập huấn và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện qua Email: 

ptdungpgd.ln@hanam.edu.vn trước ngày 09/3/2020 (Theo mẫu đính kèm).  

+ Kết thúc tập huấn cấp trường, các trường báo cáo kết quả về Phòng Giáo dục 

và Đào tạo huyện (Công tác triển khai, số người tham gia/ tổng số cán bộ, giáo viên, 

mailto:ptdungpgd.ln@hanam.edu.vn
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nhân viên, đạt tỷ lệ…); gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện qua Email: 

ptdungpgd.ln@hanam.edu.vn trước 10 giờ ngày 13/3/2020. 
 

Trên đây là Kế hoạch tập huấn kỹ thuật giám sát, phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 đối với cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên y tế ngành Giáo dục; Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, 

THCS, TH&THCS triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng lịch./. 
 

 Nơi nhận TRƯỞNG PHÒNG 
 - Sở GD&ĐT (để báo cáo); 

 - UBND huyện (để báo cáo); 

 - BHXH huyện (đề nghị phối hợp); 

 - TT Y tế huyện (đề nghị phối hợp); 

 - Lãnh đạo Phòng; 

 - Các bộ phận CM phòng (để thực hiện); 

 - Như kính gửi (để thực hiện); 

 
 

 - Lưu: VT, NGLL.  
Nguyễn Thị Thu 
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