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Kính gửi: Các đơn vị thuộc Trường 

 

Thực hiện Công văn số 2910/UBND-TH ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh về 
việc triển khai các Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện 
các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và Công văn số 3433/VP-KGVXNV 
ngày 09/8/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Công điện 
số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 
2916/UBND-KGVXNV ngày 08/8/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường rà 
soát, đảm bảo các điều kiện an toàn cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và các cơ 
quan Nhà nước. 

Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng, đồng thời thực hiện nghiêm các 
biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian toàn thành phố Phan Thiết 
thực hiện giãn cách xã hội từ 00 giờ ngày 02/8/2021 theo nguyên tắc tại Chỉ thị số 
16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.  

Nhà trường yêu cầu viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên thuộc 
Trường thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1.  Các đơn vị thuộc trường 

- Thường xuyên cập nhật, phổ biến các thông tin có liên quan đến tình hình 
dịch COVID-19 (nhất là Thông báo khẩn liên quan đến địa điểm có ca nghi nhiễm 
COVID-19 trên địa bàn xã/phường/thị trấn/huyện/thị xã/thành phố - tỉnh Bình 
Thuận của Sở Y tế tỉnh hoặc Công văn cập nhật danh sách các địa phương có liên 
quan đến dịch COVID-19 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh …) 
thông báo kịp thời thông tin đến viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên 
(VC, NLĐ và HSSV gọi tắt là cá nhân) được biết khai báo y tế thông qua các nền 
tảng mạng xã hội như Group zalo hoặc Fanpage... thuộc đơn vị quản lý; Báo cáo, 
cập nhật thông tin các cá nhân thuộc trường hợp cách ly y tế (đính kèm hình ảnh 
Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế...) gửi qua Zalo của cô Mười phòng 
Hành chính - Quản trị để theo dõi, tổng hợp, báo cáo cho Ban Giám hiệu.  

- Nhắc nhỡ các cá nhân và vận động người thân cùng thực hiện tốt, có hiệu 
quả: Thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - 
Khai báo y tế); phương châm “ai  ở đâu ở đấy” và không di chuyển khỏi tỉnh, 
thành phố nơi cư trú tới khi hết giãn cách (trừ những người được chính quyền 
cho phép); khuyến khích mua hàng trực tuyến hoặc có hình thức “đi chợ thay” 
trong việc mua lương thực, thực phẩm phục vụ nhu cầu thiết yếu. 



2 
 

 

- Tiếp tục bố trí cho VC, NLĐ sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; 
chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực bảo vệ, trực sẵn sàng chiến đấu, 
trực cơ quan, trực văn thư và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám hiệu 
mới đến làm việc tại nhà trường hoặc đi giao dịch tại các cơ quan, đơn vị khác. 

- Trưởng các đơn vị: Lập danh sách VC, NLĐ (trừ Bảo vệ) thật sự cần thiết 
phải đến cơ quan làm việc (có mẫu đính kèm) gửi qua Zalo của thầy Hoàng phòng 
Hành chính - Quản trị trước 09 giờ 00’ ngày 11/08/2021 để tổng hợp trình Ban 
Giám hiệu xem xét, phê duyệt; quản lý chặt chẽ các cá nhân được cấp thẻ thông 
hành chịu trách nhiệm kiểm soát việc di chuyển khi thực hiện nhiệm vụ của VC, 
NLĐ làm việc tại đơn vị mình (nhà trường sẽ thu hồi lại thẻ thông hành sau  khi 
hết giãn cách); 

2. Đối với Công tác bảo vệ, văn thư, khử khuẩn…  

Tiếp tục thực hiện tốt Tình huống 4 (Khi chính quyển sở tại trưng dụng KTX 
nhà trường làm cơ cở cách lý tập trung) tại Công văn số 224/TCĐN-HCQT ngày 
27/7/2021 của Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận (có đính kèm theo công 
văn); đồng thời, tổ Bảo vệ nhà trường phải chú trọng nâng cao tinh thần cảnh giác 
thường xuyên tuần tra bảo vệ tài sản, công tác PCCC của nhà trường; ghi chép đầy 
đủ các diễn bất thường và báo cáo kịp thời, giữ liên hệ thông tin với cấp trên. 

3. Đối với công tác đảm bảo các điều kiện an toàn cho nhân lực thường 
xuyên làm việc tại trường 

Yêu cầu VVC, NLĐ khi đến trường làm việc phải thực hiện nghiêm thông 
điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách; tuân thủ các biện 
pháp an toàn khi tiếp xúc, giao tiếp; đồng thời, khuyến nghị ghi lại nhật ký di 
chuyển, giao tiếp hàng ngày của cá nhân. 

Nhà trường yêu cầu các tổ chức, cá nhân thuộc trường, đặc biệt là VC, NLĐ 
phải gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, 
chống dịch COVID-19; bình tĩnh, yên tâm, tin tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng 
chống dịch của tỉnh; chung sức đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:        
- Như trên; 
- Ban Giám hiệu;  
- Lưu: VT, HCQT (Muoi). 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 

Nguyễn Hữu Ích 
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DANH SÁCH ĐĂNG KÝ 

VC, NLĐ ĐẾN TRƯỜNG LÀM VIỆC THẬT SỰ CẦN THIẾT 
(Không thể sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà) 

ĐƠN VỊ: ………………… 
 
 

Stt Họ và tên T2 T3 T4 T5 T6 T7 Lý do 
1  X S C     
2         

…         
 
Ghi chú: X (cả ngày); S (sáng); C (chiều). 
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