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THÔNG BÁO  
Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19  

 
 

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

sinh viên, học viên Nhà trường 
 

Thực hiện các chỉ thị, văn bản hƣớng dẫn, quy định của Đảng, Chính phủ, Bộ Y 

tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thƣơng, UBND Thành phố Hà Nội, UBND tỉnh 

Nam Định về việc tăng cƣờng phòng chống dịch bệnh Covid-19; 

Trƣớc những diễn biến phức tạp của các trƣờng hợp nhiễm Covid-19 biến thể 

đã xuất hiện ở nhiều tỉnh thành, các bệnh viện lớn … có nguy cơ lây lan nhanh trên 

diện rộng; 

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, BCĐ phòng chống dịch Nhà trƣờng thông báo, yêu cầu 

các đơn vị và toàn thể CBVC-NLĐ, sinh viên, học viên thực hiện tốt những nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia về công 

tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; các quy định, chỉ thị của Bộ GD-ĐT, Bộ Công 

Thƣơng; các hƣớng dẫn của Bộ Y tế, của UBND Thành phố Hà Nội, UBND Tỉnh Nam 

Định; thông báo số 101/TB-ĐHKTKTCN ngày 12/3/2021, thông báo số 208/TB-

ĐHKTKTCN ngày 24/4/2021, thông báo số 232/TB-ĐHKTKTCN ngày 01/5/2021 của 

Nhà trƣờng về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

2. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - 

Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế), nhất là đeo khẩu trang bắt buộc 

khi đi ra ngoài, tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên 

các phương tiện giao thông công cộng...; 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. 

3. Yêu cầu các đơn vị dừng các hoạt động giao lƣu văn hóa, thể thao, giải trí, 

liên hoan, hội họp trực tiếp; hạn chế thấp nhất việc di chuyển CBVC giữa các cơ sở, 

địa điểm của Nhà trƣờng; chuyển sang giảng dạy, hội họp bằng hình thức trực tuyến; 

những cuộc họp bắt buộc tập trung trực tiếp phải báo cáo Ban Giám hiệu xem xét 

quyết định và phải thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn, đặc biệt phải tuân 

thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn…theo đúng quy định. 

4. Nhà trƣờng triển khai ứng dụng CNTT trong các hoạt động chỉ đạo, điều 

hành, làm việc, hội họp, giảng dạy, học tập và thực hiện các thủ tục hành chính. 

- Đối với các Khoa và giảng viên: Tiếp tục tổ chức giảng dạy theo kế hoạch, 

họp chuyên môn trên hệ thống LMS-UNETI và Zoom. 

- Đối với viên chức, người lao động khối hành chính: Trƣởng đơn vị phân 

công nhân viên luân phiên làm việc trực tiếp hoặc theo hình thức online (nếu làm việc 

online phải đảm bảo đủ trang thiết bị phục vụ cho công việc và phải làm việc tại nhà) 

đồng thời Trƣởng đơn vị chịu trách nhiệm trƣớc ban Giám hiệu Nhà trƣờng về chất 

lƣợng công việc đƣợc giao, đảm bảo tiến độ công việc theo đúng kế hoạch. 

- Đối với Khách cần liên hệ công tác: Khách đến làm việc thuộc mảng công 

tác nào thì liên hệ trực tiếp với ngƣời phụ trách mảng công tác đó. 

- Đối với công nhân đang thực hiện nhiệm vụ sửa chữa tại các cơ sở: Yêu 

cầu Phòng HCQT, Trung tâm QLXD và Dịch vụ lập danh sách, tổ chức đo thân nhiệt, 



khai báo y tế hàng ngày và thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn, đặc biệt 

phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn…theo đúng quy định 

- Đối với sinh viên: Sinh viên tiếp tục học online theo Thông báo số 525/TB-

ĐHKTKTCN ngày 07/5/2021 của Hiệu trƣởng Nhà trƣờng. Nhà trƣờng triển khai tiếp 

nhận và giải quyết các công việc cho sinh viên theo hình thức online. Sinh viên liên hệ 

số điện thoại dƣới đây để đƣợc giải quyết cho cả cơ sở Hà Nội và Nam Định. 

+ Liên hệ về việc học tập, liên hệ nhận bằng tốt nghiệp, xin bảng điểm, các vấn 

đề liên quan đến hệ thống học tập qua LMS-UNET, hệ thống học trực tuyến qua Zoom 

gửi yêu cầu về Email: sv.phongdaotao@uneti.edu.vn, hoặc gọi trực tiếp đến số điện 

thoại: 0903.035.668 (thầy Nguyễn Trƣờng Giang). 

+ Liên hệ về lịch thi, điểm thi gửi yêu cầu về email: sv.phongqlcl@uneti.edu.vn, 

hoặc gọi trực tiếp đến số điện thoại: 0912.850.199 (thầy Nguyễn Anh Tuấn). 

+ Liên hệ về xin cấp tất cả các loại giấy tờ xác nhận, cấp lại BHYT, xin bảo lƣu, 

xin thôi học, nhận lại hồ sơ, ĐRL… gửi yêu cầu về email: sv.phongctsv@uneti.edu.vn, 

hoặc gọi trực tiếp đến số điện thoại: 0904.696.226 (Thầy Nguyễn Nhƣ Vĩnh). 

5. Đối với những CBVC-NLĐ và sinh viên, học viên  đến, đi từ vùng dịch hoặc 

tiếp xúc với đối tƣợng nhiễm Covid-19, đối tƣợng F1, F2… phải thực hiện khai báo y 

tế và tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định, khi có triệu chứng bất thƣờng 

nhƣ ho, sốt, khó thở… cần đến ngay cơ sở y tế để khám, lấy xét nghiệm theo quy định 

về phòng chống dịch Covid-19. 

6. Phòng HCQT là đơn vị đầu mối triển khai công tác phòng chống dịch, Phòng 

TCKT có trách nhiệm phối hợp tiếp tục tổ chức việc phun thuốc khử khuẩn tại các địa 

điểm làm việc, giảng dạy, học tập trong toàn Trƣờng và chuẩn bị đầy đủ máy đo thân 

nhiệt, thuốc khử khuẩn, dụng cụ phun thuốc, nƣớc sát khuẩn, khẩu trang y tế... để cấp 

phát, trang bị cho các đơn vị, cá nhân thực hiện phòng chống dịch.  

7. Phòng TCCB, Phòng CTSV, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Cố vấn học 

tập có trách nhiệm thông báo, quán triệt, theo dõi, đôn đốc CBVC-NLĐ, sinh viên, 

đoàn viên, học viên nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hƣớng 

dẫn của cơ quan chức năng. Hƣớng dẫn CBVC-NLĐ, sinh viên, đoàn viên, học viên  

khai báo y tế, lập danh sách CBVC-NLĐ, sinh viên, đoàn viên, học viên  thƣờng trú tại 

các vùng dịch hoặc đi, đến vùng dịch, tiếp xúc với đối tƣợng nhiễm Covid-19, đối 

tƣợng F1, F2... báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Nhà trƣờng. 

7. Tiểu Ban tuyên truyền, Tiểu Ban phòng chống dịch có trách nhiệm phân công 

trực và tổ chức triển khai các biện pháp phòng dịch theo hƣớng dẫn của cấp trên. Chủ 

động cập nhật, hoàn chỉnh các phƣơng án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch. 

8. Trƣởng các đơn vị có trách nhiệm thƣờng xuyên cập nhật tình hình sức khỏe, 

rà soát, phát hiện sớm các trƣờng hợp (nghi) nhiễm Covid-19 của cán bộ viên chức, 

ngƣời lao động, sinh viên, học viên thuộc phạm vi đơn vị mình quản lý để kịp thời báo 

cáo về Ban chỉ đạo phòng chống dịch Nhà trƣờng và đôn đốc cá nhân, tập thể có liên 

quan thực hiện nghiêm túc việc khai báo và liên hệ với y tế địa phƣơng để đƣợc hƣớng 

dẫn, xử lý phòng, chống dịch đúng quy định. 

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Nhà trƣờng yêu 

cầu các đơn vị; toàn thể cán bộ, viên chức, ngƣời 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; 

thƣờng xuyên báo cáo về Nhà trƣờng 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. 

 HIỆU TRƯỞNG 
 
 

(đã ký) 
 
 

TS. Trần Hoàng Long 
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