
          UBND TỈNH LONG AN
  SỞ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO

   
   Số :       /SGDĐT-GDTrH

V/v  tiếp tục kiểm tra việc thực hiện 
nhiệm vụ năm học, công tác ôn thi 

THPT và phúc tra việc thực hiện các 
biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

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

               
        Long An, ngày     tháng 4 năm 2021

Kính gửi: 
- Sở Y tế;
- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Giám đốc Trung tâm GDTX-KTTH;
- Hiệu trưởng Trường Thể dục Thể thao Tỉnh.

Thực hiện thông báo Kết luận số 1085/TB-UBND ngày 06/4/2021 của UBND 
tỉnh về Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về tăng cường 
công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị 
triển khai thực hiện một số công việc sau:

1. Nội dung
- Sở GD&ĐT tiếp tục kết hợp kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học, công tác 

ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo công văn số 745/SGDĐT-GDTrH ngày 
26/3/2021 về việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học và công tác chuẩn bị thi TN 
THPT năm 2021 và phúc tra về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở 
giáo dục.

- Đối với công tác phòng chống dịch Covid-19: việc phúc tra thực tế các cơ sở 
giáo dục tại các huyện Cần Giuộc, Bến Lức, Tân Trụ, Tân An, Vĩnh Hưng (theo 
danh sách đơn vị được kiểm tra thực tế - Kế hoạch thời gian) với sự tham gia của 
cán bộ Sở Y tế.

- Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm rà soát việc xây dựng kế hoạch phòng 
chống dịch tại đơn vị; cập nhật báo cáo 2 lần/tuần (thứ hai, thứ sáu) trên phần mềm 
antoancovid.vn; thực hiện việc đánh giá bộ tiêu chí mức độ an toàn covid-19 trong 
trường học (minh chứng của nhà trường về kết quả đánh giá Bộ tiêu chí an toàn 
covid trong trường học theo văn bản số 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28/4/2020 của 
Bộ GD&ĐT), thực hiện phòng, chống dịch 5K và các văn bản hướng dẫn các cấp và 
cơ quan chuyên môn. 

2. Thời gian thực hiện: từ 11/5/2021 đến ngày 14/5/2021.
(Đính kèm kế hoạch thời gian, địa điểm làm việc)
3. Thành phần tham gia họp



2

           - Cán bộ Sở Y tế. Đề nghị Sở Y tế để cử cán bộ tham gia tư vấn chuyên môn 
phòng chống dịch theo Công văn số 2212/SYT-NV của Sở Y tế ngày 25/4/2021 về 
việc kiểm tra giám sát an toàn covid-19. 

- Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 205/QĐ-SGDĐT ngày 01/4/2021 của Sở 
GD&ĐT về việc thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học và công tác 
chuẩn bị thi TN THPT năm 2021;

- Thành phần các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT (trường, trung tâm) thực hiện 
theo công văn số 745/SGDĐT-GDTrH ngày 26/3/2021 về việc kiểm tra thực hiện 
nhiệm vụ năm học và công tác chuẩn bị thi TN THPT năm 2021;

- Đại diện lãnh đạo các phòng GD&ĐT (có đơn vị trực thuộc được kiểm tra 
thực tế - Kế hoạch thời gian).

4. Công tác chuẩn bị
- Đối với công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học và công tác chuẩn 

bị thi tốt nghiệp THPT, hiệu trưởng các trường THPT chuẩn bị các báo cáo, kế hoạch 
có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ năm học cũng như công tác ôn thi tốt 
nghiệp THPT năm 2021.

- Đối với công tác phòng chống dịch Covid-19: Trưởng phòng GD&ĐT, Hiệu 
trưởng các trường báo cáo các nội dung có liên quan đến công tác phòng chống dịch, 
việc triển khai, đánh giá Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trường học, việc cài đặt, báo 
cáo trên hệ thống antoancovid.vn,... (số lượng trường thực hiện, kết quả, thuận lợi, 
khó khăn, đề xuất kiến nghị,...)

- Các đơn vị chọn làm địa điểm làm việc, chuẩn bị hội trường để họp.
Sở GD&ĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận:            KT.GIÁM ĐỐC
- Như trên;              PHÓ GIÁM ĐỐC
- GĐ, các PGĐ;
- HC-QT, GDMN-GDTH, GDTrH;
- Lưu: VT, GDTrH

            Phan Thị Dạ Thảo      
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    UBND TỈNH LONG AN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ  ĐÀO TẠO                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

KẾ HOẠCH THỜI GIAN 
(Kèm theo Công văn số         /SGDĐT-GDTrH ngày    /4/2021 của Sở GD&ĐT)

Ngày Stt Đơn vị kiểm tra thực tế Địa điểm họp

11/5/2021 1
 THPT Nguyễn Trung Trực; THPT Tân Trụ; THPT Thủ 
Thừa; THPT Mỹ Lạc; TH,THCS&THPT Bồ Đề Phương 
Duy và các đơn vị thuộc phòng GD&ĐT huyện Tân Trụ.

 THPT Tân Trụ.

12/5/2021 2

- Sáng: THPT Cần Giuộc; THPT Nguyễn Đình Chiểu; 
THPT Đông Thạnh; THCS&THPT Nguyễn Thị Một  và 
các đơn vị trực thuộc Phòng GDĐT Cần Giuộc; 
- Chiều: THPT Nguyễn Hữu Thọ; THPT Gò Đen; 
THCS&THPT Lương Hòa; TH,THCS&THPT Ischool và 
các đơn vị thuộc phòng GD&ĐT huyện Bến Lức.

- Sáng:THPT Nguyễn 
Đình Chiểu.

- Chiều THPT Nguyễn 
Hữu Thọ

13/5/2021 3
THPT Tân Hưng, THCS&THPT Hưng Điền B; THPT 
Vĩnh Hưng, THCS&THPT Khánh Hưng và các đơn vị 
thuộc phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Hưng.

 THPT Vĩnh Hưng

14/5/2021 4

THPT Tân An, THPT Chuyên Long An, THPT Lê Quý 
Đôn, THPT Hùng Vương, TDTT tỉnh, THCS&THPT Hà 
Long, THCS&THPT Nguyễn Văn Rành, THPT Nguyễn 
Thông, THPT Phan Văn Đạt và các đơn vị thuộc phòng 
GD&ĐT TP Tân An.

THPT Hùng Vương
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