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THÔNG BÁO  
V/v nghiêm túc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19  

 
 

Kính gửi: Các chi bộ, các đơn vị và toàn thể cán bộ viên chức, người lao động, 

sinh viên, học viên Nhà trường 
 

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư ngày 05/01/2021; của Thủ tướng 
Chính phủ tại Công điện Hỏa tốc số 1838/CĐ-TTg ngày 27/12/2020 về việc phòng 
chống dịch bệnh Covid-19; 

Căn cứ Công văn số 1028/BCT-TCCB ngày 31/12/2020 của Bộ Công Thương 
về việc nghiêm túc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; 

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt trong dịp giáp 
Tết Tân Sửu, người dân các địa phương nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở về 
quê ăn Tết; 

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Nhà trường thông báo 
đến các chi bộ, các đơn vị và toàn thể cán bộ viên chức, người lao động, sinh viên, học 
viên tiếp tục thực hiện một số nội dung sau: 

1. Liên tục cập nhật thông tin và thực hiện đầy đủ, đúng quy định các khuyến cáo 
của Bộ Y tế, của các cấp, các ngành có liên quan về phòng chống dịch Covid-19 như tự 
giữ gìn sức khỏe; thường xuyên rửa tay sát khuẩn; đeo khẩu trang khi ra ngoài. 

2. Thường xuyên quán triệt và thể hiện ý thức, tinh thần trách nhiệm, thực hiện 
nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 với mức độ cảnh giác cao nhất, không 
được chủ quan, lơ là, tự bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội để đón kỳ nghỉ Tết Nguyên 
đán Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, an toàn góp phần vào sự thành công các sự kiện trọng 
đại của đất nước trong năm 2021. 

3. Cấp ủy các chi bộ quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản 
chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 
Covid-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế. 

4. Các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng HCQT, Phòng CTSV, Đoàn Thanh niên, 
Hội Sinh viên, các Khoa và CVHT tiếp tục thông báo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra sinh 
viên, học viên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đúng quy định trước, trong và 
sau Tết Nguyên đán. 

5. Trưởng các đơn vị trong toàn trường có trách nhiệm thường xuyên cập nhật tình 
hình sức khỏe, rà soát, phát hiện sớm các trường hợp (nghi) nhiễm Covid-19 của CBVC 
trong đơn vị để kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo phòng chống dịch Nhà trường và đôn 
đốc cá nhân, tập thể có liên quan thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình thực hiện 
nghiêm việc khai báo và liên hệ với y tế địa phương để được hướng dẫn, xử lý phòng, 
chống dịch đúng quy định. 

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Nhà trường yêu 
cầu các chi bộ, các đơn vị và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên 
đề cao cảnh giác, thực hiện nghiêm túc những nội dung nêu trên và chủ động cập nhật, theo 
dõi sát thông tin diễn biến tình hình dịch để có biện pháp phòng chống kịp thời, hiệu quả; 
thường xuyên báo cáo về Nhà trường qua đầu mối là phòng Hành chính quản trị./. 

 

Nơi nhận :  

- Đảng ủy, BGH Nhà trường (để bc) 

- Các đơn vị trong trường (để th) 

- Website Nhà trường 

- Lưu VT, HCQT. 
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