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THÔNG BÁO 
Về việc triển khai 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 

 
Trƣớc những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, biến chủng mới Delta có tốc độ 

lây lan rất nhanh, số ca nhiễm trong những ngày vừa qua tăng cao; đặc biệt là 19 tỉnh thành 

phố phía Nam đã triển khai thực hiện giãn cách xã hội theo quy định tại Chỉ thị số 16/CT-

TTg của Thủ tƣớng Chính phủ bắt đầu từ 00h00 ngày 19/7/2021; 

Thực hiện Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành 

phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trƣớc 

diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nƣớc; 

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Nhà trƣờng thông báo, 

yêu cầu các đơn vị và toàn thể cán bộ viên chức, ngƣời lao động (CBVC-NLĐ), sinh viên, 

học viên nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trƣớc những 

diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nƣớc, cụ thể nhƣ sau: 

1. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ, Chính phủ, Thủ tƣớng 

Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia; Bộ GD-ĐT, Bộ Công Thƣơng; các văn bản chỉ đạo, 

hƣớng dẫn của Bộ Y tế, Công điện số 914/CĐ-TTg  ngày 06/7/2021 của Thủ tƣớng Chính 

phủ; Công điện số 15/CĐ-CTUBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà 

Nội; Thông báo số 119/TB-UBND ngày 10/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam 

Định…; các Thông báo và chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch Nhà trƣờng về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đã gửi các 

đơn vị, đăng tải trên Website Trƣờng và triển khai tại các cuộc họp giao ban chuyên môn 

hàng tuần, giao ban hàng tháng với tinh thần chủ động, quyết liệt và hiệu quả. 

2. Yêu cầu CBVC-NLĐ, sinh viên, học viên: 

- Tuyệt đối không đƣợc lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, song cũng không đƣợc hoang 

mang, lo sợ, mất bình tĩnh thiếu kiên trì, bản lĩnh trong phòng chống dịch. 

 - Mỗi cá nhân hãy là một chiến sĩ phòng, chống dịch; tiếp tục chung sức, đồng 

lòng để tiếp tục kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh. 

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

cách - Không tập trung - Khai báo y tế). 

- Các đơn vị trong toàn Trƣờng dừng tất cả các hoạt động giao lƣu văn hóa, thể 

thao, giải trí, liên hoan, gặp gỡ, hội họp trực tiếp…; hạn chế thấp nhất việc di chuyển 

CBVC-NLĐ giữa các cơ sở, địa điểm của Nhà trƣờng; tiếp tục làm việc, giảng dạy, hội 

họp bằng hình thức trực tuyến. 

- Chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của từng địa 

phƣơng, nơi cƣ trú. Trong đó: 

* Tại cở sở Hà Nội:  

+ CBVC-NLĐ, sinh viên, học viên chỉ ra khỏi nhà trong trƣờng hợp thật sự cần 

thiết nhƣ đi công tác công vụ; đến Trƣờng làm việc theo sự phân công, điều động của đơn 

vị, của Nhà trƣờng; đi mua các hàng hóa thiết yếu, mua lƣơng thực, thực phẩm, thuốc men 

và các trƣờng hợp khẩn cấp khác nhƣ cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn…  



+ Thực hiện nghiêm 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tụ tập 

quá 05 ngƣời ngoài phạm vi công sở, trƣờng học, bệnh viện; khai báo y tế thƣờng xuyên 

trên website www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng Ncovi, Bluezone khi ra ngoài. Khuyến 

khích mọi ngƣời sử dụng thƣơng mại điện tử, giao hàng tại nhà. 

+ Các đơn vị làm việc thƣờng xuyên tại Trƣờng chủ động xây dựng phƣơng án 

làm việc 50% trực tuyến, chia ca; bố trí không quá 1/2 số lƣợng CBVC-NLĐ đến làm 

việc, sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà đối với các nhiệm vụ đƣợc phân 

công; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và hạn chế tối 

đa hoạt động trực tiếp tại Trƣờng; chuyển sang hình thức làm việc, giao dịch trực tuyến. 

+ Hạn chế tối đa việc di chuyển từ Hà Nội đến các tỉnh, thành phố khác và ngƣợc 

lại; ngƣời từ các tỉnh, thành phố khác di chuyển về Hà Nội thực hiện khai báo y tế ngay 

khi di chuyển vào địa bàn Thành phố; lập tức thông tin và ký cam kết thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch với chính quyền địa phƣơng. 

 + Tạm thời không tổ chức đám cƣới; đám tang tổ chức không quá 30 ngƣời và 

phải đƣợc cơ quan y tế tại nơi tổ chức giám sát nghiêm ngặt. 

* Tại cơ sở Nam Định: 

Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 theo Thông báo số 

119/TB-UBND ngày 10/7/2021, Công văn số 88/UBND-VP2 ngày 12/7/2021 của Chủ 

tịch UBND Tỉnh Nam Định… đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch từ sớm và hiệu quả. 

3. Các đơn vị trong toàn Trƣờng: 

- Có trách nhiệm hƣớng dẫn, quản lý CBVC-NLĐ, sinh viên, học viên và ngƣời 

ngoài đến làm việc tại Nhà trƣờng thuộc phạm vi đơn vị mình quản lý thực hiện đầy đủ 

các biện pháp phòng chống dịch đúng quy định. Trong đó, bắt buộc phải khai báo y tế 

bằng cách quét mã QRCode (Mã QRCode đƣợc dán ở cổng khu vực bảo vệ kiểm soát 

ngƣời ra vào Trƣờng). 

- Thƣờng xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, theo dõi sức khỏe, rà soát, phát hiện 

sớm các trƣờng hợp (nghi) nhiễm Covid-19 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. 

4. Phòng HCQT: 

- Là đơn vị đầu mối tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch tại các địa 

điểm, cơ sở đào tạo và có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Vệ sĩ tại cơ sở Hà Nội 

và Bảo vệ tại Nam Định thực hiện nghiêm việc quản lý, khai báo, đeo khẩu trang, đo 

thân nhiệt, sát khuẩn, quét mã QRCode… và kiên quyết xử lý những trƣờng hợp vi phạm 

quy định về phòng chống dịch đối với ngƣời ra vào Nhà trƣờng.  

- Có trách nhiệm xây dựng phƣơng án nhân sự, các chế độ, điều kiện phòng chống 

dịch Covid-19 đảm bảo sức chiến đấu và công tác phòng chống dịch lâu dài. 

 5. 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. 

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

cầu các đơn vị; toàn thể CBVC-NLĐ, sinh viên, học viên đề cao cảnh giác, nghiêm túc thực 

hiện 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. 
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