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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ  

Số:     /PC-THPT. NH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc  

Vũng Tàu, ngày     tháng 8 năm  2021 
 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN 
TRONG TỔ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19, NĂM HỌC: 2021 - 2022 

 
Căn cứ Quyết định số    /QĐ- THPT .NH ngày    /8/2021 của Hiệu trưởng trường 

THPT Nguyễn Huệ, về việc thành lập Tổ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 
học 2021-2022. 

Nhằm tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại trường 
THPT Nguyễn Huệ đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu, các bước theo hướng dẫn của ngành 
y tế. 

Nay, Tổ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2021-2022 tại trường 
phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên,cụ thể như sau: 

Stt Người phụ trách Chức năng, nhiệm vụ 
1 Ông Nguyễn Cảnh Trung, Tổ 

trưởng, hiệu trưởng. 
Phụ trách chung chỉ đạo, điều hành tổ chức 
thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh của 
tổ. 

2 Ông Lê Văn Tuấn, Tổ phó, P. 
Hiệu trưởng 

Phụ trách triển khai, nắm bắt tình hình, liên hệ 
địa phương, báo cáo cấp trên về tình hình dịch 
bệnh, tiêm vacxin… các trường hợp khẩn sau 
khi đã trao đổi, xin ý kiến Hiệu trưởng. 
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Bà Cù Thị Như Ý, Tổ phó, P. 
Hiệu trưởng 

Phụ trách các hoạt động chuyên môn trong thời 
gian dịch bệnh diễn ra và khi học sinh đi học 
trở lại. 

 
4 

Ông Nguyễn Công Hỷ, Tổ phó, 
chủ tịch công đoàn 

Phụ trách công tác tuyên truyền, đôn đốc cán 
bộ, giáo viên, công nhân viên thực hiện tốt 
công tác phòng chống dịch. 
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Ông Trần Thanh Nguyên, Thư 
ký, Bí thư Đoàn trường 

Tổ chức tuyên truyền đến toàn thể học sinh 
cách phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn 
của ngành y tế. 

 
6 

 
Bà Nguyễn Thị Minh Hồng, 
thành viên, cán bộ y tế 

Phụ trách tài liệu, pano, áp phích liên quan đến 
dịch bệnh, chủ động liên hệ với y tế địa phương 
lấy tài liệu, phun khử dịch tại trường, tổ chức 
kiểm tra sức khỏe học sinh khi có dấu hiệu ho, 
sốt… 
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Bà Lê Thị Kim Thanh, Thành 
viên, trưởng ban đại diện 
CMHS 

Có trách nhiệm phối hợp cùng nhà trường 
tuyên tuyền đến phụ huynh cách phòng chống 
dịch bệnh khi đến trường và ở nhà, tổ chức vận 
động phụ huynh an tâm cho học sinh đến 
trường học 

8 Bà Trần Thị Huệ, Thành viên, 
Trưởng trạm y tế phường Rạch 

Hỗ trợ nhà trường tài liệu, pano, áp phích để 
tuyên truyền. Hỗ trợ chuyên môn khi nhà 



 2 

Dừa trường cần có sự can thiệp y tế. 

9 Ông Lưu Văn Tiến, Thành viên, 
Trưởng ban lao động 

Chịu trách nhiệm về cơ sở vật chất, đảm bảo vệ 
sinh sạch sẽ, an toàn, thoáng mát không gây 
ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh. Lên kế 
hoạch lao động vệ sinh hàng tuần. 

10 Các thành viên tổ bảo vệ 
Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn CSVC, khi 
người lạ đến trường liên hệ công tác cần có sự 
thông báo cho lãnh đạo trường. 

11 Các tổ trưởng – thành viên 
Chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý các thành 
viên trong tổ khi đi ra ngoài tỉnh, khai báo y tế 
theo quy định của Bộ y tế. 

12 45 GVCN – thành viên 
Chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý học sinh báo 
cáo tình hình bất thường cho lãnh đạo. Liên hệ 
thường xuyên với phụ huynh để nắm bắt tình 
hình học sinh. Phối hợp với CMHS khi có các 
ca F0,F1,F2,, 

 
Trên đây là nội dung phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tổ công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2021-2022 . Kính đề nghị các thành viên 
nghiêm túc thực hiện, thường xuyên báo cáo kết quả về tổ trưởng. 
 
 Nơi nhận: 
-Sở GDĐT(b/c); 
-Như trên (t/h); 
-Lưu: VP nhà trường 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 

Nguyễn Cảnh Trung   
  


