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THÔNG BÁO 
Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới 

 
 

 

 
 

Căn cứ Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 13/10/2021 của Chủ tịch UBND Thành 
phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa 
bàn Thành phố trong tình hình mới; 

Căn cứ Thông báo số 197/TB-UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh Nam 
Định về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Nhà trường 
yêu cầu các đơn vị và toàn thể cán bộ viên chức, người lao động (CBVC-NLĐ), sinh 
viên, học viên tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-
19 như sau: 

1. Chấp hành nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia; Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương; các văn 
bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế; của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định và Thành phố 
Hà Nội…; các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban chỉ đạo phòng chống 
dịch Nhà trường về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các 
cuộc họp giao ban chuyên môn hàng tuần, giao ban hàng tháng với tinh thần chủ động, 
quyết liệt, thực chất và hiệu quả. 

2. Yêu cầu CBVC-NLĐ, sinh viên, học viên chấp hành nghiêm các biện pháp 
phòng chống dịch của từng địa phương, nơi cư trú. Trong đó: 

2.1. Tại cở sở Hà Nội:  
Chấp hành nghiêm Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 13/10/2021 của Chủ tịch 

UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới.  

- Từ 06 giờ 00 ngày 14/10/2021, CBVC-NLĐ trở lại cơ quan làm việc bình 
thường; thường xuyên tự đánh giá nguy cơ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 
chống dịch theo quy định; khuyến khích làm việc trực tuyến. Tuyệt đối không được lơ 
là, chủ quan, chủ động cập nhật, theo dõi sát thông tin diễn biến tình hình dịch để có 
biện pháp phòng chống kịp thời, hiệu quả. 

2.2. Tại cơ sở Nam Định: 
Chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 theo Thông 

báo số 197/TB-UBND ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh Nam Định về công tác phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19. 

CBVC-NLĐ đến cơ quan làm việc bình thường, thực hiện nghiêm các biện 
pháp phòng chống dịch theo quy định. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, chủ động 
cập nhật, theo dõi sát thông tin diễn biến tình hình dịch để có biện pháp phòng chống kịp 
thời, hiệu quả. 

2.3. Các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người thực sự cấp thiết 
phải được sự đồng ý của lãnh đạo Nhà trường và phải thực hiện nghiêm các biện pháp 
phòng chống dịch theo quy định. 



Các Khoa, giảng viên và sinh viên tiếp tục tổ chức thực hiện giảng dạy và học 
tập trực tuyến theo Thông báo số 515/TB-ĐHKTKTCN ngày 15/9/2021 của Hiệu 
trưởng Nhà trường về triển khai kế hoạch học tập học kỳ I năm học 2021-2022. 

3. Các đơn vị trong toàn Trường: 
- Chủ động rà soát, chuẩn bị các điều kiện, xây dựng phương án thực hiện việc 

"Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trong tình hình mới 
của đất nước, của từng địa phương.  

- Có trách nhiệm hướng dẫn, quản lý CBVC-NLĐ, sinh viên, học viên thuộc 
phạm vi đơn vị mình quản lý thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thành phố Hà 
Nội và của UBND Tỉnh Nam Định. 

- Thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, theo dõi sức khỏe, rà soát, phát 
hiện sớm các trường hợp (nghi) nhiễm COVID-19 của CBVC-NLĐ, 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 trường và đôn đốc cá nhân, tập thể có liên quan thực hiện nghiêm túc 
việc khai báo và liên hệ với y tế địa phương để được hướng dẫn, xử lý phòng, chống 
dịch đúng quy định. 

- Tiểu Ban tuyên truyền, Tiểu Ban phòng chống dịch, Phòng HCQT, Phòng 
TCCB, Phòng CTSV, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Cố vấn học tập tiếp tục thực 
hiện các nhiệm vụ đã được phân công theo quy định. 

 

Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Nhà trường 
yêu cầu các đơn vị; toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên thực 
hiện nghiêm các nội dung của Thông báo này ./. 

 
 

 
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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