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 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
TRƯỜNG THPT HƯNG ĐẠO    

       
Phú Nhuận, ngày    tháng 09  năm 2021 

Số:      /QĐ-HĐ 
 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19  

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HƯNG ĐẠO 

Căn cứ Quyết định 4297/QĐ-UB-NCVX ngày 15/08/1997 của Ủy ban nhân dân thành 
phố Hồ Chí Minh về thành lập trường THPT Hưng Đạo; 

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông 
có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ văn bản số 2590/KH-SGDĐT ngày 24/09/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về 
Kế hoạch đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 của ngành giáo dục năm học 2021-
2022. 

Căn cứ Kế hoạch công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid năm học 2021-
2022 của trường THPT Hưng Đạo. 

Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Hiệu trưởng; 
Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị; 

QUYẾT ĐỊNH 
ĐIỀU 1: Nay thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, gồm các ông (bà) có 

tên sau: 

1. Bà: Phạm Thị Hải Ngọc  Hiệu trưởng   Trưởng ban 

2. Ông: Nguyễn Tấn Tuấn Khanh CB Y Tế phường  Phó ban 

3. Bà: Phạm Thị Khánh Hà  Y tế trường học  Phó ban 

4. Ông: Nguyễn Chí Tân   Trợ lý thanh niên  Ủy viên thường trực 

5. Ông: Bùi Minh Sang    Tổ trưởng tổ Toán  Ủy viên 

6. Bà: Nguyễn Thị Bích Thuỳ  Tổ trưởng tổ Văn   Ủy viên 

7. Bà: Đỗ Thị Chi    Tổ trưởng tổ Tin học Ủy viên 

8. Ông: Trần Thành Trung  Tổ trưởng tổ Hoá  Ủy viên 

9. Bà: Quách Minh Thu   Tổ trưởng tổ Sinh  Ủy viên 

9. Ông: Võ Văn Nhu   Nhân viên bảo vệ  Ủy viên 

ĐIỀU 2: Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo: 



1. Tham mưu xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-

19; nội dung và giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại trường; chỉ đạo, điều hành 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước và sau khi học sinh đi học trở lại. 

Chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của virus Corona nCoV trong trường THPT Hưng Đạo. 

   - Nắm bắt thường xuyên, kịp thời các chỉ đạo của Trung ương và thành phố, Sở 

GD&ĐT, chủ động kịp thời tham mưu cho BGH nhà trường. 

   - Chỉ đạo, điều hành, phối hợp với các cơ quan y tế địa phương; với các tổ chuyên 

môn, nghiệp vụ và tổ chức đoàn thể của trường. 

2. Tổ chức thực hiện, đôn đốc, giám sát tiến độ, tình hình thực hiện chỉ đạo phòng chống 

dịch bệnh của cấp trên đưa xuống. 

3. Bộ phận thường trực có trách nhiệm giám sát, nắm tình hình diễn biến dịch bệnh 

Covid-19 trong nhà trường để kịp thời ứng phó, xử lý, báo cáo, tham mưu cho trưởng 

ban. 

ĐIỀU 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Ban chỉ đạo tự 

giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

ĐIỀU 4: Ban giám hiệu, các bộ phận công tác Hành chánh, Giáo vụ và các Ông (Bà) 

có tên ở điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Nơi nhận : HIỆU TRƯỞNG  
- Như Điều 1 “để thực hiện”; 
- Sở Giáo dục và Đào tạo 
- Các bộ phận có liên quan 
- Lưu VP. 
          
 
          Phạm Thị Hải Ngọc 


