ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN XUYÊN MỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 7265 /UBND-KTHT
V/v sắp xếp, bàn giao cơ sở vật chất
các nhà trường học được trưng dụng
làm khu cách ly y tế và điều trị bệnh
Covid-19 tập trung trong thời gian
qua và chuẩn bị các điều kiện để đón
học sinh đi học trở lại

Xuyên Mộc, ngày 03 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
-

Phòng Giáo dục và Đào tạo;
Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
Phòng Y tế;
Phòng Tài chính – Kế hoạch;
Ban Chỉ huy Quân sự Huyện;
UBND các xã, thị trấn;
Trung tâm Y tế huyện.

Ngày 01 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc nhận được
đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tại công văn số 2402/SGD ĐT-VP ngày
01/10/2021 về việc đề nghị có phương án sắp xếp, bàn giao cơ sở vật chất và chuẩn
bị các điều kiện để đón học sinh đi học trở lại.
Về vấn đề này, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành nêu trên thực
hiện các công việc dưới đây để sắp xếp, bàn giao cơ sở vật chất các nhà trường học
được trưng dụng làm khu cách ly y tế, khu điều trị bệnh Covid-19 tập trung trong
thời gian qua và chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh đi học trở lại. Cụ thể như
sau:
1. Đối với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Xuyên Mộc:
- Tổ chức thu gom và bảo quản đối với các vật dụng, thiết bị phục vụ cho các
khu cách ly tập trung trên trên địa bàn huyện về kho của đơn vị (ngoại trừ hệ thống
camera quan sát, thiết bị y tế và các nhà vệ sinh lắp dựng thêm cho các khu cách ly).
- Chủ trì phối hợp với Phòng Y tế và Trung tâm y tế tổ chức khử khuẩn theo
quy định của ngành Y tế để các cơ sở giáo dục đảm bảo an toàn phòng chống dịch
cho học sinh, giáo viên khi đến trường học tập và giảng dạy.
2. Phòng Y tế:
- Tổ chức thu gom và bảo quản đối với các vật dụng, thiết bị phục vụ cho
ngành Y tế để trù bị cho việc phòng, chống dịch khi có yêu cầu.
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- Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức khử khuẩn theo quy định
của ngành Y tế.
Chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế huyện đề xuất phương án cách ly dự
phòng để trù bị khi các trường được bàn giao về cho ngành giáo dục để hoạt đồng
bình thường.
3. Trung tâm Y tế huyện:
- Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện khi có yêu cầu để tổ chức khử
khuẩn theo quy định của ngành Y tế.
- Phối hợp với Phòng Y tế đề xuất phương án cách ly dự phòng để trù bị khi
các trường được bàn giao về cho ngành giáo dục để hoạt đồng bình thường.
4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:
- Tổ chức tổng vệ sinh và tháo dỡ, thu hồi các chậu rửa tay, nhà vệ sinh được
lắp dựng bổ sung tại các trường trả về hiện trạng ban đầu và bàn giao cho Phòng
Giáo dục và Đào tạo để chuẩn bị các điều kiện đón học sinh đi học trở lại.
- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo bàn giao hệ thống camera lắp bổ
sung tại các trường cho nhà trường quản lý và sử dụng.
- Bàn giao hệ thống camera phục vụ phòng, chống dịch trong thời gian vừa
qua cho công an các xã và thị trấn để dùng vào mục đích an ninh cho địa phương.
5. Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Phối hợp với các trường tiếp nhận bàn giao cơ sở vật chất các nhà trường
được trưng dụng làm khu cách ly y tế, khu điều trị bệnh Covid-19 tập trung trong
thời gian qua và chuẩn bị điều kiện tốt nhất để đón học sinh đi học trở lại.
- Đối với các cơ sở giáo dục đang sửa chữa chuẩn bị cho năm học 2021-2022,
yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo có báo cáo về UBND huyện để kịp thời chỉ đạo
đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thiện, bàn giao đưa vào sử dụng kịp với kế
hoạch tổ chức học trực tiếp trên địa bàn.
Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng để sắp xếp, bố trí lịch tiêm vắc xin
cho tất cả giáo viên và người lao động trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn đủ 2
mũi đạt tỷ lệ trên 80% nhằm đảm bảo an toàn khi tổ chức học trực tiếp.
6. Phòng Tài chính – Kế hoạch:
Tham mưu cho UBND huyện cân đối và bố trí kinh phí để thực hiện các công
việc nêu trên trong trường hợp có phát sinh kinh phí.
7. UBND các xã và thị trấn:
Có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng công an xã tiếp nhận bàn giao đối với hệ
thống camera phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua để bổ
sung cho hệ thống camera an ninh của địa phương.

3
8. Thời gian thực hiện:
Tất cả các công việc trên phải thực hiện xong trước ngày 30/10/2021 và
đồng thời các cơ quan, ban ngành được giao nhiệm vụ có báo cáo tiến độ thực hiện
gửi về UBND huyện.
Trên đây là ý kiến chỉ đạo của UBND Huyện, yêu cầu các đơn vị có liên quan
khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở GD&ĐT tỉnh (biết);
-Thường trực Huyện ủy (thay b/c);
- Thường trực HĐND huyện (thay b/c);
- Chủ tịch và PCT UBND huyện;
- Chánh và Phó Chánh VPH;
- Website UBND huyện;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH

Lê Thị Trang Đài

