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

sinh viên, học viên trong toàn trường 
 

Trước những diễn biến phức tạp của các trường 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, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Nhà trường 

thông báo và yêu cầu các đơn vị, toàn thể cán bộ viên chức, người lao động, sinh 

viên, học viên thực hiện tốt những nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc những 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 Thương; các hướng dẫn của Bộ Y tế, của UBND 

Thành phố Hà Nội, UBND Tỉnh Nam Định, các địa phương có liên quan; 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, thông báo số 258 và 259 ngày 07/5/2021 của Nhà trường về việc thực 

hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

2. Lãnh đạo các đơn vị trong toàn Trường có trách nhiệm thông báo, theo 

dõi, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ viên chức, người lao động, sinh viên, học viên 

thuộc đơn vị mình quản lý tiếp tục khai báo y tế, đồng thời lập danh sách cán bộ 

viên chức, người lao động, sinh viên, học viên của đơn vị có đến các vùng dịch, 

tiếp xúc với đối tượng F1, F2… hoặc đi khám, chữa bệnh, thăm người nhà hoặc 

có liên quan tới: 

- Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương từ ngày 14/4/2021 đến nay. 

- Bệnh viên K từ ngày 16/4/2021 đến nay. 

Báo cáo Nhà trường qua đồng chí Trần Ngọc Ban - Trưởng Phòng HCQT 

(email: tnban@uneti.edu.vn) trước 16h00’ ngày 09/5/2021 và chủ động theo dõi 

tình hình sức khỏe, thực hiện cách ly tại nhà theo quy định của cơ quan chức 

năng. 

Để công tác phòng chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao, Đảng ủy, Ban 

Giám hiệu, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Nhà trường đề nghị toàn thể CBVC, 

người lao động và sinh viên, học viên thực hiện tốt những nội dung trên, đồng 

thời tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo kế hoạch, nhiệm vụ 

đã được phân công. 
 

 

 

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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