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UBND TỈNH KON TUM 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:         /TB-SGDĐT Kon Tum, ngày      tháng      năm 

   

THÔNG BÁO 

kết quả kiểm tra công tác vệ sinh và phòng chống dịch bệnh Covid-19 

 

Thực hiện Công văn số 170/SGDĐT-CTTT ngày 17/02/2020 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về việc kiểm tra công tác vệ sinh, phòng chống 

dịch bệnh Covid-19,  

Sau khi xem xét Báo cáo kết quả kiểm tra của Trưởng đoàn và các biên 

bản làm việc tại các đơn vị được kiểm tra, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Kon Tum thông báo kết quả kiểm tra, như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra tại 16 đơn vị, trong đó có: 11 đơn vị 

trực thuộc Sở1 và 05 đơn vị thuộc quyền quản lý của phòng Giáo dục và Đào tạo 

các huyện thành phố2.  

Tại các đơn vị được kiểm tra, Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác vệ sinh 

khuôn viên trường học; phòng học, phòng bộ môn; phòng ở, khu kí túc xá học 

sinh; nhà ăn, bếp ăn, kho chứa lương thực thực phẩm; các khu nhà vệ sinh, hệ 

thống cấp thoát nước trong trường học và việc thực hiện công tác phòng chống 

dịch bệnh Covid-19. 

Nhìn chung, các đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác vệ sinh và phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của các cấp, các ngành.  

II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA 

1. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 

1.1. Ưu điểm 

- Các đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác vệ sinh, phòng chống dịch 

bệnh (có xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện 

theo các văn bản chỉ đạo của các cấp về phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực 

hiện chế độ báo cáo theo quy định). 

- 100% đơn vị đã phối hợp với cơ quan y tế phun thuốc phòng chống dịch 

bệnh. 

- Các đơn vị thực hiện tốt công tác truyền thông hướng dẫn học sinh, cán 

bộ, giáo viên và nhân viên về cách vệ sinh và phòng chống dịch bệnh Covid-19: 

có pano, áp phích, hình ảnh tuyên truyền... 

                                           
1 Trường PT DTNT các huyện: Kon Plong, Kon Rẫy, Sa Thầy, Đăk Hà, Đăk Glei, Đăk Tô; 

các trường THPT: Chu Văn An, Quang Trung, Nguyễn Du, Lương Thế Vinh, Nguyễn Văn Cừ. 
2 PT DTBT-THCS thị trấn Măng Đen, PT DTBT-TH thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plong; 

Tiểu học số 1 thị trấn ĐăkRve, huyện Kon Rẫy; THCS Nguyễn Tất Thành, huyện Sa Thầy; Tiểu học 

Lê Quý Đôn, huyện Đăk Tô. 
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1.2. Khuyết điểm 

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở một số đơn vị còn lơ là, 

chưa thực hiện công tác vệ sinh trường, lớp. Cụ thể: 

- Trường PT DTNT huyện Đăk Hà: nhà trường chưa thực hiện tổng vệ 

sinh trường lớp trước và trong thời gian học sinh nghỉ học; chưa thực hiện phân 

công cán bộ, giáo viên, nhân viên vệ sinh, phòng chống dịch bệnh. 

- Việc treo, dán pa nô, áp phích, hình ảnh tuyên truyền về phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 trong nhà trường còn ít: THPT Chu Văn An, PTDTNT Kon 

Rẫy, THPT Nguyễn Du, THPT Quang Trung. 

2. Về công tác vệ sinh trường học 

2.1. Ưu điểm 

- Hầu hết các đơn vị thực hiện tốt công tác vệ sinh trường học. 

- Khuôn viên trường học đảm bảo xanh, sạch, đẹp; hệ thống các phòng 

học, phòng bộ môn được lau chùi, quét dọn sạch sẽ, bàn ghế sắp xếp gọn gàng. 

- Hệ thống phòng ở nội trú, bán trú của học sinh được lau chùi sạch sẽ, 

sắp xếp gọn gàng. 

- Hệ thống nhà vệ sinh, khu vệ sinh được lau chùi sạch sẽ, không có rác 

bẩn; đảm bảo hệ thống cấp thoát nước; có nội quy nhà vệ sinh, có bảng hướng 

dẫn rửa tay bằng xà phòng, có chỗ rửa tay bằng xà phòng.  

- Khu nhà bếp, nhà ăn của học sinh được lau chùi sạch sẽ, sắp xếp gọn 

gàng; kho chứa lương thực thực phẩm đảm bảo theo quy định. 

2.2. Khuyết điểm 

Vẫn còn một số đơn vị công tác vệ sinh trường lớp chưa đảm bảo. Cụ thể: 

- Trường PT DTNT huyện Đăk Hà: khuôn viên xung quanh trường vẫn 

còn nhiều rác thải sinh hoạt, nilon, nhựa, giấy và cành lá cây; các phòng học 

chưa được vệ sinh sạch sẽ; các dãy hành lang cầu thang lớp học, phòng ở nhiều 

bụi bẩn; khu kí túc xá, phòng ở học sinh chưa được vệ sinh, sắp xếp gọn gàng; 

khu nhà bếp, nhà ăn chưa được lau chùi, vệ sinh sạch sẽ; hệ thống các nhà vệ 

sinh vẫn còn bẩn. 

- Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy: một số khu vực trong khuôn viên 

nhà trường vẫn còn rác; phòng học, phòng ở học sinh chưa được vệ sinh sạch sẽ; 

khu vực nhà vệ sinh, nhà tắm học sinh vẫn còn bẩn; một số bể chứa nước không 

có nắp đậy. 

- Trường PT DTNT huyện Đăk Glei: khu vực sau nhà bếp vẫn còn rác 

thải nhựa, nilon, giấy, cành cây củi gỗ; khu kí túc xá, phòng ở học sinh chưa 

được vệ sinh sạch sẽ và sắp xếp ngăn nắp; một số nhà vệ sinh học sinh chưa 

sạch sẽ, chưa có chỗ rửa tay bằng xà phòng. 

- Trường THPT Chu Văn An: khu bán trú, phòng ở học sinh chưa được vệ 

sinh, sắp xếp gọn gàng; cửa kính, của sổ, cửa tủ một số phòng bị hư hỏng; một 

số khu vệ sinh học sinh còn bẩn và không có chỗ rửa tay bằng xà phòng. 
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3. Về tình trạng cơ sở vật chất 

3.1. Ưu điểm 

Cơ sở vật chất, công trình vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước cơ bản đảm 

bảo nhu cầu sử dụng của các nhà trường. 

3.2. Khuyết điểm 

- Một số đơn vị cơ sở vật chất còn chưa đảm bảo nhu cầu sử dụng của nhà 

trường, cụ thể: 

+ Trường PT DTNT huyện Đăk Glei: khu kí xá (nhà cấp 4) dành cho học 

sinh nam cũ, xuống cấp; thiếu nhà vệ sinh; nhà vệ sinh bị hư hỏng; thiếu chỗ rửa 

tay bằng xà phòng cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên; thiếu nước sử 

dụng vào mùa khô. 

+ Trường PT DTNT huyện Đăk Hà: khu kí xá (nhà cấp 4) dành cho học 

sinh nam cũ, xuống cấp, nhiều của phòng ở bị hư hỏng; khu làm việc của cán bộ, 

nhân viên (nhà cấp 4) cũ, xuống cấp. 

+ Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy: bếp ăn chưa đảm bảo một chiều. 

+ Trường THPT Nguyễn Du: khu nhà vệ sinh dành cho học sinh bán trú 

bị hư hỏng. 

- Một số đơn vị công tác quản lý, sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất còn 

chưa tốt. 

III. KIẾN NGHỊ VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

Qua kết quả kiểm tra tại các đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo: 

1. Đánh giá cao công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện của các 

đơn vị và sự nổ lực phấn đấu của các nhà trường trong công tác vệ sinh, phòng 

chống dịch bệnh Covid-19. 

Các đơn vị trực thuộc Sở làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 

19 là Trường PT DTNT huyện Kon Plong, trường PT DTNT huyện Đăk Tô, 

trường PT DTNT huyện Sa Thầy, trường THPT Nguyễn Văn Cừ. 

Các đơn vị thuộc các phòng GD&ĐT đã tích cực trong phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 là trường Tiểu học Lê Quý Đôn, huyện Đăk Tô; trường PT 

DTBT-THCS thị trấn Măng Đen, trường PT BTBT-TH thị trấn Măng Đen, 

huyện Kon Plong; trường THCS Nguyên Tất Thành, huyện Sa Thầy; trường 

Tiểu học số 1 thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy. 

2. Phê bình các đơn vị thực hiện chưa tốt công tác vệ sinh, phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 gồm: trường PT DTNT huyện Đăk Hà, trường PT DTNT 

huyện Kon Rẫy, trường PT DTNT huyện Đăk Glei, trường THPT Chu Văn An. 

3. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo 

các trường học thuộc quyền quản lý tiếp tục triển khai công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19.  

3.1. Tổ chức khắc phục các khuyết điểm đã nêu trên. 
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3.2. Tiếp tục triển khai tốt công tác vệ sinh, phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 tại các đơn vị trường học. 

Tiếp tục phối hợp với cơ quan y tế, chính quyền địa phương thực hiện tốt 

công tác vệ sinh và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo 

của các cấp, các ngành. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, cán bộ, giáo viên 

và nhân viên về vệ sinh và phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo 

của Bộ Y tế. Bố trí chỗ rửa tay bằng xà phòng để học sinh, cán bộ, giáo viên và 

nhân viên thuận tiện thực hiện việc rửa tay bằng xà phòng. Phân công giáo viên, 

CBQL, nhân viên trực, dọn vệ sinh nhà trường trong thời gian học sinh nghỉ học 

để phòng chống dịch.  

 Các đơn vị có bếp ăn bán trú cần thực hiện nghiêm túc các quy định về 

an toàn thực phẩm; tăng cường đảm bảo dinh dưỡng, phòng chống dịch bệnh 

cho học sinh. 

3.4. Các phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân các cấp 

quản lý bố trí kinh phí xây dựng, sữa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, các công 

trình vệ sinh, nước sạch đảm bảo công tác vệ sinh các trường học trực thuộc.  

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả kiểm tra công tác vệ sinh, 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 (có Báo cáo của Đoàn kiểm tra gửi kèm theo 

Thông báo này) để các đơn vị biết, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Các đơn vị trực thuộc Sở (thực hiện); 

- Phòng GDĐT các huyện, TP (thực hiện); 

- UBND các huyện: Kon Plong, Kon Rẫy, 

 Sa Thầy, Đăk Hà, ĐăGlei, Đăk Tô (P/hợp); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở (để biết); 

- Các phòng chức năng Sở GD&ĐT; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, CTTT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Phận 
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