
        ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   THÀNH PHỐ CAO BẰNG                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /KH-UBND 

 

Thành phố Cao Bằng, ngày      tháng 02 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho cán bộ quản lý, 

giáo viên, nhân viên và học sinh các cơ sở giáo dục trực thuộc 

trên địa bàn thành phố Cao Bằng 

 

 

Thực hiện Phương án số 3359/PA-UBND ngày 02/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về Phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở 

giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Thực hiện Công văn số 115/SGD&ĐT ngày 26/01/2022 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Cao Bằng về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục; 

Ngày 28/01/2022, UBND thành phố Cao Bằng đã ban hành Công văn số 

211/UBND-GD&ĐT về việc tổ chức dạy học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn 

thành phố Cao Bằng, học sinh các trường MN, TH, THCS đi học trở lại và tổ 

chức dạy, học trực tiếp từ ngày 14/02/2022.   

Trước tình hình dịch bệnh COVID - 19 diễn biến hết sức phức tạp, để 

đảm bảo các hoạt động giảng dạy, học tập của giáo viên, học sinh được thực 

hiện an toàn và thực hiện tốt theo kế hoạch năm học 2021 - 2022, Ủy ban nhân 

dân thành phố Cao Bằng xây dựng kế hoạch thực hiện việc test nhanh kháng 

nguyên SARS-CoV-2 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh các 

cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn thành phố Cao Bằng, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Chủ động tăng cường thực hiện xét nghiệm nhanh, sớm phát hiện người 

mắc Covid-19, kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy 

định. 

- Phòng bệnh COVID-19 bảo đảm sức khỏe của học sinh, giáo viên, nhân 

viên các trường học trên địa bàn thàng phố Cao Bằng. 

2. Yêu cầu 

- Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được thực hiện test nhanh 

kháng nguyên SARS-CoV-2. 

- 100% học sinh khai báo y tế trước khi đến trường học trực tiếp, khuyến 

khích học sinh thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. 
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II. SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐƠN VỊ PHỤ TRÁCH 

 

TT 
Đơn vị phụ 

trách 

Thời gian 

thực hiện Địa điểm 

Số lượng 

CBQL, GV, 

NV 

1 

Trạm Y tế  

Xã Hưng Đạo 

 

 

 

 

Ngày 

12/02/2022 

MN Hưng Đạo 24 

TH Hưng Đạo 22 

TH Nam Phong (cả 

MN Nam Phòng) 
25 

THCS Cao Bình 29 

 

Trạm Y tế  

Xã Vĩnh 

Quang 

 

Ngày 

12/02/2022 

MN Vĩnh Quang 37 

TH Vĩnh Quang 32 

 

Trạm Y tế  

Phường Đề  

Thám 

Ngày 11 và 

12/02/2022 

THCS Đề Thám 38 

TH Đề Thám 39 

MN Đề Thám 44 

Các cơ sở GDMN 

ngoài công lập 
39 

 

Trạm Y tế  

Phường Sông 

Hiến 

 

Ngày 

12/02/2022 

THCS Sông Hiến 20 

TH Sông Hiến 41 

MN Sông Hiến 41 

 
Các cơ sở GDMN 

ngoài công lập 
35 

2 

 

Trạm Y tế  

Xã Chu Trinh 

 

Ngày 

12/02/2022 

MN Chu Trinh 14 

TH &THCS Chu Trinh 23 
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Phường 

Duyệt Trung 

Ngày 

12/02/2022 

MN Duyệt Trung 23 

TH Duyệt Trung 20 

Các cơ sở GDMN 

ngoài công lập 
2 

 

Trạm Y tế  

Phường Tân 

Giang 

Ngày 

12/02/2022 

TH Tân Giang 22 

THCS Tân Giang 22 

MN Tân Giang 28 

 

Trạm Y tế  

Phường Sông 

Bằng 

Ngày 

12/02/2022 

TH Thị Xuân 24 

THCS Thị Xuân 22 

MN Sông Bằng 36 

Các cơ sở GDMN 

ngoài công lập 
10 

 

Trạm Y tế  

Phường Ngọc 

Xuân 

Ngày 

12/02/2022 

TH Ngọc Xuân 30 

THCS Ngọc Xuân 31 

MN 19/5 34 

 
Các cơ sở GDMN 

ngoài công lập 
28 

3 

 

Trạm Y tế  

Phường Hòa 

Chung 

Ngày 11 và 

12/02/2022 

TH Hòa Chung 28 

THCS Hòa Chung 33 

TH Tân An 20 

MN Hòa Chung  41 

 

Trạm Y tế  

Phường Hợp 

Giang 

Ngày 11 và 

12/02/2022 

TH Hợp Giang 55 

THCS Hợp Giang 66 
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MN 3/10 54 

MN 1/6 49 

  
 Các cơ sở GDMN 

ngoài công lập 
86 

 
Tổng cộng: 1267 

  

III. KINH PHÍ  

1. Các cơ sở giáo dục công lập xem xét cân đối trong nguồn kinh phí được 

cấp để thực hiện chi trả cho cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động trong 

trường học. 

2. Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập tự bố trí cân đối nguồn 

kinh phí để triển khai thực hiện. 

3. Đối với học sinh: kinh phí do phụ huynh học sinh tự chi trả. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Y tế thành phố, Phòng y tế  

- Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, phường thực hiện test nhanh kháng nguyên 

SARS-CoV-2 cho cán bộ quản, giáo viên, nhân viên và học sinh các cơ sở giáo 

dục trực thuộc trên địa bàn thành phố Cao Bằng. 

- Giao Trung tâm y tế thành phố chủ trì tiếp tục chủ động, rà soát, mua 

sắm trang thiết bị, vật tư, bộ kit test nhanh COVID-19 theo đúng quy định để 

thực hiện đầy đủ kịp thời gian triển khai. 

2. Phòng GD&ĐT thành phố 

- Chỉ đạo các trường học trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc Kế 

hoạch này và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phối hợp thực hiện với lực 

lượng y tế để tổ chức thực hiện đảm bảo theo Kế hoạch. 

- Tổng hợp số liệu và báo cáo kết quả về UBND thành phố kịp thời. 

3. UBND các xã, phường 

Chỉ đạo trạm Y tế xã, phường phối hợp với các trường học, cơ sở giáo dục 

mầm non ngoài công lập thực hiện test nhanh cho cán bộ quản lý, giáo viên, 

người lao động và người học. Nếu cần có thể trưng dụng lực lượng nhân lực y tế 

dự phòng cơ sở hỗ trợ lấy mẫu test để đảm bảo kế hoạch. 

4. Các trường MN, TH, THCS, TH&THCS  

- Thông báo học sinh, phụ huynh học sinh đăng ký test nhanh kháng nguyên 
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SARS-CoV-2 trước khi học tập trực tiếp tại trường và báo cáo số liệu cho trạm Y tế 

xã, phường trên địa bàn, để triển khai thực hiện. 

- Phối hợp với trạm Y tế xã, phường tổ chức thực hiện test nhanh kháng 

nguyên SARS-CoV-2 cho đội ngũ nhà giáo, người lao động, học sinh trước khi 

dạy học trực tiếp.  

- Các trường học chủ động triển khai việc khai báo y tế trước khi vào 

trường học đến toàn thể học sinh và phụ huynh học sinh.  

- Báo cáo kết quả, số liệu về phòng GD&ĐT thành phố ngay sau khi thực 

hoàn thành. 

5. Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập 

- Chủ động triển khai, tổ chức thực hiện cho giáo viên, nhân viên thực 

hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trước khi đón trẻ đến lớp. 

- Triển khai việc khai báo y tế trước khi đi học đến toàn thể phụ huynh 

học sinh. 

- Báo cáo kết quả, số liệu về phòng GD&ĐT thành phố ngay sau khi thực 

hiện song. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện việc test nhanh kháng nguyên SARS-

CoV-2 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh các cơ sở giáo dục 

trực thuộc trên địa bàn thành phố Cao Bằng./. 

    

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;  
- UBND 11 xã, phường; 

- Trung tâm Y tế thành phố; 

- Phòng GD&ĐT thành phố; 

- Các trạm Y tế xã, phường; 

- Các trường MN, TH, THCS; 

- Các cơ sở GDMN ngoài công lập; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Vũ Văn Đệ 
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