
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:           /SGDĐT-VP 

V/v lập danh sách và xây dựng kế hoạch 

thực hiện test nhanh kháng nguyên Covid-

19 cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 

viên, người lao động và học sinh trong các 

cơ sở giáo dục chuẩn bị dạy và học trực 

tiếp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Khánh Hòa, ngày         tháng 10 năm 2021 

Kính gửi:  

- Các phòng giáo dục và đào tạo; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Các trung tâm Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng 

sống. 
 

 

 

Thực hiện Công văn số 8692/BCĐ ngày 07/9/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Khánh Hòa về việc hướng dẫn bổ sung 

thực hiện tầm soát xét nghiệm cộng đồng kiểm soát nguồn lây phòng, chống 

dịch Covid-19; Kế hoạch số 9696/KH-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh 

về Thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát 

triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Căn cứ Công văn số 

9784/UBND-KT ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện kinh phí 

thực hiện xét nghiệm tầm soát cộng đồng, kiểm soát nguồn lây để phòng, 

chống dịch Covid-19, 

Ngày 07/10/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo gửi Sở Y tế Công văn số 

2559/SGDĐT-VP về việc test nhanh Covid-19 cho cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên, người lao động và học sinh trong các cơ sở giáo dục chuẩn bị cho 

dạy và học trực tiếp, nhằm đảm bảo theo kế hoạch của UBND tỉnh và kế 

hoạch dạy - học của Ngành, theo dự kiến các cơ sở giáo dục, đào tạo, dạy 

nghề tổ chức dạy và học trực tiếp từ ngày 18/10; riêng bậc học tiểu học, mầm 

non dự kiến bắt đầu từ ngày 01/11/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các 

phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc, các trung tâm Tin học, Ngoại 

ngữ, Kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung như sau: 

1. Việc thực hiện xét nghiệm tầm soát 100% cán bộ quản lý, giáo 

viên, nhân viên, người lao động và học sinh trước khi trở lại trường học 

Lập danh sách cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và 

học sinh theo từng trường/trung tâm phục vụ việc xét nghiệm tầm soát 100%. 

Đối với các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm 

giáo dục thường xuyên, các trung tâm Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng sống  thực 

hiện test nhanh Covid-19 từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 10 năm 2021: thời 



  

gian lập danh sách trước ngày 13/10/2021, gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo 

(qua email: htsang@khanhhoa.edu.vn) để tổng hợp gửi Sở Y tế. 

Đối với các trường mầm non, tiểu học thực hiện test nhanh Covid-19 từ 

ngày 30 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021: thời gian lập danh sách trước 

ngày 27/10/2021, gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua email: 

htsang@khanhhoa.edu.vn) để tổng hợp gửi Sở Y tế. 

Kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước sẽ đảm bảo chi phí thực hiện 

việc xét nghiệm tầm soát. 

(Lập danh sách theo các biểu mẫu đính kèm). 

2. Việc thực hiện xét nghiệm tầm soát 20% cán bộ quản lý, giáo 

viên, nhân viên, người lao động và 10% học sinh khi dạy và học trực tiếp 

Các trường học/trung tâm xây dựng kế hoạch test nhanh kháng nguyên 

cho 20% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và 10% học 

sinh theo hướng dẫn tại Công văn số 8692/BCĐ ngày 07/9/2021 của Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Khánh Hòa. 

Chủ động làm việc với Trung tâm Y tế địa phương tổ chức test nhanh 

kháng nguyên theo kế hoạch của nhà trường, đồng thời báo cáo cho UBND 

cấp huyện, cấp xã để kiểm tra, giám sát việc thực hiện. 

Kinh phí thực hiện: Đối với các trường công lập: Ngân sách nhà nước 

sẽ đảm bảo chi phí thực hiện việc xét nghiệm tầm soát; Đối với các  trung tâm/ 

trường ngoài công lập: các đơn vị tự chịu chi phí xét nghiệm tầm soát.  

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các cơ sở giáo dục khẩn 

trương triển khai thực hiện./. 

(Đính kèm Công văn số 8692/BCĐ ngày 07/9/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; Kế hoạch số 9696/KH-UBND ngày 

30/9/2021 của UBND tỉnh; Công văn số 9784/UBND-KT ngày 04/10/2021 

của UBND tỉnh; Công văn số 2559/SGDĐT-VP ngày 07/10/2021 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo). 

 
Nơi nhận: (VBĐT) 

- Như trên; 

- UBND tỉnh;  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 

- Sở Y tế; 

- Sở LĐ TB&XH; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Đình Thuần 
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