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Kính gửi: Các đơn vị thuộc Trường 
   

 

Thực hiện Công văn số 3333/UBND-KGVXNV ngày 07/9/2021 của UBND 

tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Phan 

Thiết sau ngày 07/9/2021 (gọi tắt là Công văn 3333). 

Nhà trường yêu cầu các trưởng đơn vị và viên chức, người lao động, học sinh, 

sinh viên (VC, NLĐ và HSSV gọi tắt là cá nhân) thuộc Trường thực hiện tốt một 

số nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm theo các yêu cầu của Công văn 3333, theo đó Thành phố 

Phan Thiết thực hiện giãn cách xã hội theo quy định tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 

27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và tăng cường một số biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch COVID-19 từ 00 giờ ngày 08/9/2021 cho đến khi có thông báo 

mới, trong đó cần chú ý các nội dung sau: 

a) Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 10 người trong 1 

phòng, trừ các cuộc họp phòng, chống dịch COVID-19; không tụ tập từ 05 người 

trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. 

b) Yêu cầu viên chức, người lao động hạn chế ra ngoài, chỉ ra ngoài trong 

trường hợp thật sự cần thiết như thực thi công vụ, làm việc tại cơ quan; mua lương 

thực, thực phẩm, thuốc men và các trường hợp khẩn cấp khác; không đi ra khỏi 

nhà từ 20 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ sáng ngày hôm sau, trừ các trường hợp: 

Cấp cứu, cứu hỏa; các lực lượng phòng, chống dịch, cơ yếu; lực lượng giữ gìn an 

ninh, trật tự. 

c) Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19,  chấp hành 

triệt để 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y 

tế); 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; hạn chế tối đa hoạt động trực tiếp, chuyển sang 

hình thức làm việc, trao đổi trực tuyến; các cá nhân thuộc trường hợp ở trong khu 

vực phong tỏa hoặc có quyết định cách ly y tế thì thực hiện nghiêm theo hướng dẫn 



của cơ quan chuyên môn, chính quyền sở tại, không được tới cơ quan làm việc và 

thông báo cho trưởng đơn vị để biết giám sát. 

2. Trưởng các đơn vị  

- Xây dựng phương án làm việc 50% trực tuyến, chia ca và bố trí không quá 

50% số lượng viên chức, người lao động làm việc tại Trường. 

- Cần lưu ý, phổ biến cho VC, NLĐ, HSSV, khách biết khu vực “Không 

phận sự cấm vào” từ cổng chính tới khu Ký túc xá trường đã được trưng dụng 

làm cơ sở điều trị Covid-19 do Bệnh viện Đa khoa tỉnh quản lý. 

- 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 VC, NLĐ và HSSV 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 phong tỏa hoặc 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. 

3. VC, NLĐ: Khi làm việc trực tuyến tại nhà phải sắp xếp đảm bảo hoàn 

thành công việc được giao, không làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng và hiệu 

quả công việc; chủ động áp dụng các phương tiện công nghệ thông tin, các phần 

mềm ứng dụng; cập nhật thường xuyên Hệ thống quản lý văn bản điều hành, mail 

công vụ, zalo, văn bản điều hành trên trang Thông tin điện tử của Trường và điện 

thoại cá nhân để tiếp nhận, trao đổi, triển khai công việc; sẵn sàng thực hiện nhiệm 

vụ theo chỉ đạo, sự điều động của cấp trên. 

4. Phòng Hành chính - Quản trị  

Rà soát, trang bị các thiết bị cần thiết (khẩu trang, nước sát khuẩn, máy đo 

thân nhiệt,...) để phục vụ công tác phòng chống dịch tại Trường; tham mưu bố trí 

phương tiện và những vấn đề liên quan nhằm đảm cho việc thực hiện làm việc trực 

tuyến; đảm bảo tốt công tác văn thư của nhà trường; phối hợp với các đơn vị thuộc 

trường lập danh sách VC, NLĐ làm việc tại trường trình Ban Giám hiệu xem xét,  

phê duyệt. 

5. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên 

Phối hợp với các đơn vị thuộc trường có liên quan triển khai tốt việc tổ Tuần 

sinh hoạt công dân năm 2021 cho HSSV khoá 16 theo hình thức trực tuyến 
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6. Ban Quản lý Ký túc xá và Bảo vệ 

Tăng cường công tác bảo vệ tài sản, PCCC, an ninh của Trường; kiểm soát 

chặt chẽ khách đến liên hệ công tác tại trường; ghi thông tin cần thiết, nhật ký hàng 

ngày của VC, NLĐ, khách đến trường làm việc, liên hệ công tác. 

7. Tổ Giám sát nội bộ phòng, chống dịch COVID-19 của Trường 

Tiếp tục tăng cường kiểm tra việc thực hiện 5K đối với VC, NLĐ tại Trường; 

kịp thời báo cáo Ban Giám hiệu nếu phát hiện có VC, NLĐ vi phạm. 

8. Đối với công tác tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, khử khuẩn, bảo vệ, văn 

thư … để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 

Đề nghị các đơn vị liên quan thuộc trường thực hiện theo hướng dẫn của Tình 

huống 4 tại Công văn số 224/TCĐN-HCQT ngày 27/7/2021 của Trường. 

(Đính kèm Công văn số 3333/UBND-KGVXNV ngày 07/9/2021 của UBND 

tỉnh và Công văn  số 224/TCĐN-HCQT ngày 27/7/2021 của Trường) 

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị và các cá nhân thuộc trường nghiêm 

túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban Giám hiệu; 
- VC, NLĐ; 
- Tổ GSNBPC Covid-19; 
- Mạng nội bộ; 
- Lưu: VT, HCQT (Mười). 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Nguyễn Hữu Ích 
 



 
 
 
 

 
 

DANH SÁCH VC, NLĐ LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG  
(Trong thời gian toàn thành phố Phan Thiết thực hiện giãn cách xã hội  

từ 00 giờ ngày 08/9/2021 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 
của Thủ tướng Chính phủ) 

 

1. Danh sách VC, NLĐ làm việc tại trường 

STT Họ và tên 
Thứ 
Hai 

Thứ 
Ba 

Thứ 
Tư  

Thứ 
Năm 

Thứ 
Sáu 

I PHÒNG TÀI VỤ           

1 Cao Thị Thu Huyên X   X   X 
2 Võ Quang Anh   X   X   
3 Mai Thị Vân Anh           
4 Lâm Nguyên Hạnh       X   
II PHÒNG ĐÀO TẠO           
1 Nguyễn Văn Trung     S S   
2 Nguyễn Hồng Nga S S       
3 Trương Sanh Trung C         
4 Châu Thị Bảo Yến   C       
5 Nguyễn Thị Ngọc Thuý     C     
6 Nguyễn Khắc Thọ       C   
7 Đồng Thị Phương Duyên         C 
8 Nguyễn Thị Phương Thoa         S 

III PHÒNG CT - HSSV           
1 Trần Thị Thu Nga   X X   X 
2 Nguyễn Thị Ngọc Bích X     X   
3 Võ Hồng Quân   X   X   

IV PHÒNG TC - TH           
1 Trương Quốc Tuấn S S S C S 
2 Lê Thị Như Ý C C   X C 
3 Lê Thị Nhung S   X S S 
4 Lê Thị Bích Kim C X C   C 
V PHÒNG HC - QT           
1 Võ Minh Hoàng X   X   X 
2 Lương Thị Mười   X   X   
3 Trần Văn Châu   X   X   
4 Hà Bảo Quốc X   X   X 
5 Ngô Thị Mỹ Dung X   X   X 
6 Lý Thị Hoài Thương C C C C C 
7 Ngô Minh Thuận   X   X   
8 Dương Thị Tự S S S S S 
9 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên S S S S S 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

       

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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10 Lê Thị Hương C C C C C 
VI BAN QUẢN LÝ KTX & BV           
1 Nguyễn Xuân Thủy S   S   S 
2 Võ Thị Thuận   C   C   
3 Đặng Thị Xuân Diệu C S C S C 
4 Lê Văn Tâm 

Thực hiện theo lịch trực bảo vệ 
5 Trần Văn Tiến 
6 Trần Trí Hương 
7 Nguyễn Nhật Trường 
8 Nông Văn Chức 

VII KHOA CNTT&CB           
1 Nguyễn Vũ Giang Hà     C   C 
2 Thế Thị Lan Anh   S   S   

VIII KHOA KỸ THUẬT           
1 Bùi Lê Cường Quốc   S   S   
2 Nguyễn Thị Bích Liên C C C C C 
3 Phạm Văn Thật S   S   S 

IX KHOA DL-DV           
1 Nguyễn Hoàng Chiến S       S 
2 Nguyễn Thị Lê   S   S   
3 Liêu Thị Hiệp     X     
X ĐOÀN THANH NIÊN      
1 Lê Uyên Quyên  S  S  

* Danh sách có 46 VC, NLĐ (Trong đó có 05 người trực bảo vệ) 

2. Bảng thống kê số lượng VC, NLĐ làm việc (trừ lực lượng bảo vệ) 
 

Thứ 
 
Buổi/ngày 

Thứ 
Hai 

Thứ 
Ba 

Thứ 
Tư  

Thứ 
Năm 

Thứ 
Sáu 

Sáng 13 16 13 17 13 

Chiều 12 13 14 14 13 

Cả ngày 20 22 20 23 20 

 
Ghi chú:  

- Thực hiện từ ngày 09/9/2021 cho đến khi có thông báo mới. 
- Các trưởng đơn vị có thể linh hoạt, điều chỉnh phân công VC, NLĐ theo 

danh sách nêu trên để đảm bảo yêu cầu công việc của đơn vị nhưng phải đảm bảo 
theo phương án làm việc 50% trực tuyến, chia ca và bố trí không quá 50% số 
lượng VC, NLĐ làm việc tại Trường (trừ đơn vị có số lượng VC, NLĐ là số chẵn 
thì có thể bố trí 50%) và thông báo về phòng HC-QT (nếu có điều chỉnh). 

- X (cả ngày); S (sáng); C (chiều). 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  3333 /UBND-KGVXNV Bình Thuận, ngày   07   tháng 9 năm 2021 

V/v thực hiện giãn cách xã 

hội trên địa bàn thành phố 

Phan Thiết sau ngày 

07/9/2021. 

 

 Kính gửi: UBND thành phố Phan Thiết. 

  

Qua công tác tổ chức xét nghiệm sàng lọc theo Kế hoạch số 3011/KH-

UBND ngày 14/8/2021 của UBND tỉnh, thành phố Phan Thiết đã cơ bản bóc 

tách F0 ra khỏi cộng đồng, dịch bệnh bước đầu đã được khống chế. Để từng 

bước nới lỏng giãn cách xã hội nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn trong phòng, 

chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND thành 

phố Phan Thiết; các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn thành phố triển 

khai các biện pháp phòng, chống dịch như sau:  

1. Thành phố Phan Thiết thực hiện giãn cách xã hội theo quy định tại 

Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và tăng cường một số biện 

pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 từ 00 giờ ngày 08/9/2021 cho 

đến khi có thông báo mới, cụ thể: 

a) Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 10 người 

trong 1 phòng, trừ các cuộc họp phòng, chống dịch COVID-19; không tụ tập 

từ 05 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; dừng các 

nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 05 người trở lên tại các cơ sở tôn 

giáo, tín ngưỡng, thờ tự. 

b) Yêu cầu người dân, công chức, viên chức, người lao động hạn chế ra 

ngoài, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như thực thi công vụ, 

làm việc tại cơ quan, công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch 

vụ, hàng hóa thiết yếu; mua lương thực, thực phẩm, thuốc men và các trường 

hợp khẩn cấp khác. 

Người dân không đi ra khỏi nhà từ 20 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ 

sáng ngày hôm sau, trừ các trường hợp: Cấp cứu, cứu hỏa; các lực lượng 

phòng, chống dịch, cơ yếu; lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự; cán bộ, phóng 

viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài thực hiện nhiệm vụ phòng, chống 

dịch; lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị, xử lý sự cố về điện, 

nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật; xe ô tô vận chuyển hàng hóa 

thiết yếu, cấp bách cung cấp cho các cơ sở kinh doanh; các tiểu thương chợ 

đầu mối (theo danh sách cho phép của chính quyền địa phương) và trường 

hợp đặc biệt khác do địa phương quy định. Xử phạt nghiêm các trường hợp cố 

tình vi phạm. 

c) Duy trì các Chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các ngõ vào thành 

phố Phan Thiết và quản lý chặt chẽ tất cả người, phương tiện ra/vào thành 

phố. Giao Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết quy định những đối tượng 
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thuộc nhóm nguy cơ cao cần phải có kết quả xét nghiệm âm tính khi đi qua 

Chốt kiểm soát (như: người đến từ vùng có dịch COVID-19, người vận 

chuyển hàng hóa...). 

d) Tiếp tục dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải 

trí; các cơ sở kinh doanh dịch vụ như: Rạp chiếu phim, nhà hàng tiệc cưới, vũ 

trường, quán bar, karaoke, các tụ điểm hát với nhau; chợ đêm; các điểm kinh 

doanh trò chơi điện tử, dịch vụ internet; cơ sở massage, vật lý trị liệu, cơ sở 

làm đẹp, thẩm mỹ viện, cắt tóc máy lạnh; câu lạc bộ thể hình, Gym, Yoga, 

Bida, khiêu vũ, võ thuật, dưỡng sinh, hồ bơi, sân bóng đá, bóng chuyền, cầu 

lông, quần vợt, golf…; các khu, điểm thăm quan, du lịch, di tích, bảo tàng, 

thư viện, nhà sách, công viên, bãi biển. 

Tất cả các cơ sở lưu trú không đón khách đến từ các tỉnh, thành đang có 

dịch COVID-19 theo danh sách cập nhật hàng ngày của Sở Y tế (trừ các cơ sở 

được sử dụng làm khu cách ly tập trung). 

đ) Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không được phục vụ tại chỗ, 

chỉ được bán mang về. 

e) Không tổ chức liên hoan, đám cưới; đám tang tổ chức nhỏ gọn theo 

hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại hướng dẫn số 1981/HD-

SVHTTDL ngày 06/8/2021 về phòng, chống dịch COVID-19 tại lễ tang trên 

địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

g) Các cơ quan, công sở, các công ty, doanh nghiệp xây dựng phương 

án làm việc 50% trực tuyến, chia ca; các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh bố trí 

không quá 50% số lượng cán bộ, công chức, viên chức (trừ các cơ quan, đơn 

vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch thì duy trì 100% nhân lực làm việc). 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tùy theo điều kiện, tính chất hoạt động của cơ 

quan, đơn vị để bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phù hợp; 

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

đa hoạt động trực tiếp, sử dụng hình thức làm việc, giao dịch trực tuyến. 

h) Các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tổ chức sắp xếp lại, 

đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm hàng ngày cho Nhân dân trên địa 

bàn; đảm bảo thực hiện 5K, hạn chế tối đa việc tiếp xúc gần khi giao dịch, 

người bán hàng sử dụng kính chống giọt bắn. Bố trí tăng cường lực lượng 

hướng dẫn Nhân dân đến mua sắm hàng hóa đảm bảo biện pháp phòng, chống 

dịch theo quy định ngay từ khu vực để xe, lối ra vào và trong cơ sở kinh 

doanh. 

Về hoạt động của các chợ truyền thống: Tổ chức rà soát, kiểm tra, nếu 

các chợ không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch thì tạm dừng ngay hoạt 

động, khi tổ chức được phương án hoạt động an toàn phòng, chống dịch thì 

mới cho hoạt động trở lại. Tiếp tục duy trì hoạt động chợ dã chiến để đảm bảo 

việc tiêu thụ, cung ứng hàng hóa cho Nhân dân. Tiếp tục thực hiện phát phiếu 

đi chợ 3 ngày/lần và người dân ở phường nào chỉ đi chợ phường đó. Tổ chức 

các điểm, đầu mối giao nhận hàng không để người đến từ vùng dịch giao hàng 

tiếp xúc trực tiếp khu vực chợ không đảm bảo an toàn. 
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i) Về hoạt động giao/nhận hàng: Các doanh nghiệp và chủ cơ sở cung 

cấp dịch vụ giao hàng phải tổ chức cho người giao hàng xét nghiệm 03 

ngày/lần và phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 mới được 

đi giao hàng. 

2. Đối với một số phường có nguy cơ cao và rất cao, khu vực phong 

tỏa, giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết quyết định 

biện pháp áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg và cách ly y tế 

phù hợp, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch./. 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban thuộc Tỉnh ủy; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã; 

- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh 

- Lưu: VT, KT, KGVXNV. Hương. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Tuấn Phong 

 

 



 
 

 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số: 224/TCĐN-HCQT        Bình Thuận, ngày 27 tháng 7 năm 2021 

V/v bổ sung, điều chỉnh phương án 
xử lý tình huống khi phát hiện viên 
chức, người lao động, học sinh, sinh 
viên làm việc, học tập và khách liên 
hệ công tác tại Trường nhiễm/nghi 

nhiễm COVID-19 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc trường. 

 

Ngày 19/7/2021, Trường ban hành Phương án số 01/PA-TCĐN về việc xử lý 
tình huống khi phát hiện viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên làm việc, 
học tập và khách liên hệ công tác tại Trường nhiễm/nghi nhiễm COVID-19 (gọi tắt 
là Phương án số 01).  

Nay, Trường bổ sung, điều chỉnh Tình huống 4 tại điểm 4 Phần IV của 
Phương án số 01 (đối với các nội dung khác của Phương án số 01 giữ nguyên, 
không thay đổi), cụ thể như sau: 

Tình huống 4 (Khi chính quyền sở tại trưng dụng KTX nhà trường làm 
cơ sở cách ly tập trung) 

Bước 1: Phòng HC-QT phối hợp các đơn vị liên quan của nhà trường thiết lập 
01 đường riêng vào/ra cho VC, NLĐ từ Cổng số 02 đến khu vực phòng Thủ quỹ 
(để xe/phương tiện vận chuyển cá nhân tại nhà xe HSSV) và 01 đường riêng vào/ra 
khách, HSSV, bưu tá…(gọi tắt là khách) liên hệ công tác bắt đầu từ Cổng số 02 
đến khối hiệu bộ (để xe/phương tiện vận chuyển cá nhân trước tiền sảnh khu hiệu 
bộ phía sau hoa viên hình Oval); 01 đường riêng cho xe ô tô vào vận chuyển rác 
thải… từ Cổng số 02 đến đường trục chính xuống dãy nhà xưởng rẽ trái vòng qua 
sau Hội trường rồi ra bằng Cổng số 01; triển khai bảng thông báo, chỉ dẫn liên hệ 
công tác được thuận tiện; thiết lập đường dây điện thoại nội bộ (131) tại chốt bảo 
vệ Cổng số 02; giăng dây cảnh báo nguy hiểm/chú ý khoanh vùng khu làm việc tại 
khối hiệu bộ; bố trí phòng Thực hành Lễ tân tại tiền sảnh để tiếp khách liên hệ 
công tác và bố trí phòng Thực hành Hội thảo để tiếp HSSV, phụ huynh liên hệ nộp 
hồ sơ/tư vấn tuyển sinh trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo khoảng cách an toàn tối 
thiểu 02 mét khi tiếp xúc; đối với công tác tạp vụ cần bố trí chéo nhân sự phục vụ 
theo lịch làm việc của Ban Giám hiệu (BGH); đối với văn bản điều hành nội bộ 
của nhà trường cần cập nhật song hành trên hệ thống mạng LAN và trang thông tin 
điện tử của trường (riêng các công văn khẩn, hỏa tốc cần cập nhật thêm trên Zalo 
Group – BGH & QUẢN LÝ CÁC ĐV). 

Bước 2: Bảo vệ nhà trường kiểm soát chặt chẽ các động vật có nguy cơ làm 
phát tán rác thải tại khu vực cách ly; đặc biệt hướng dẫn khách liên hệ công tác 
chấp hành đo thân nhiệt, tuân thủ nghiêm thông điệp 5K; đồng thời xác nhận khách 
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cần liên hệ đơn vị/cá nhân nào thuộc trường thì thông báo bằng điện thoại nội bộ 
cho đơn vị/cá nhân đó để tiếp đón và hướng dẫn xe/phương tiện vận chuyển của 
khách chạy vào để trước tiền sảnh khu hiệu bộ phía sau hoa viên hình Oval và đối 
với xe ô tô chuyên dùng lấy rác thải của nhà trường, khu cách ly tập trung tại KTX 
theo cung đường nêu tại Bước 1 thực hiện theo nguyên tắc vào/ra trên 01 tuyến 
đường riêng độc lập; đối với 03 cá nhân của Ban quản lý KTX&BV thuộc trường 
có tham gia hỗ trợ Ban Điều hành Khu cách ly Ký túc xá Trường Cao đẳng nghề 
tỉnh Bình Thuận hạn chế tiếp cận khu vực giới hạn khuyến cáo an toàn của khối 
hiệu bộ (nếu không thật sự cần thiết) và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đảm bảo 
cho máy bơm PCCC vận hành tốt cũng như nguồn nước PCCC dự phòng tại hồ 
chứa 160 m3; tăng cường công tác bảo vệ, quản lý tài sản nhà trường và giám sát 
chặt chẽ các điểm xung yếu vào ca trực đêm tại vị trí khu vực phòng Văn thư – Y 
tế, phòng Thủ quỹ tại tầng 01 khối hiệu bộ; cùng các đơn vị triển khai khử khuẩn 2 
lần trong ngày làm việc tại khu vực khối hiệu bộ (buổi sáng lúc 7h00 và buổi chiều 
lúc 6h30). 

Bước 3: Tổ phòng chống dịch COVID-19 giám sát, chặt chẽ VC, NLĐ, 
HSSV và khách liên hệ công tác hợp tác thực hiện nghiêm 5K để phòng, chống 
dịch COVID-19. 

Bước 4: Các trưởng đơn vị phân công tối thiểu ½ nhân sự làm việc tại trường 
(trừ bộ phận bảo vệ), lập nhật ký ghi nhận hàng ngày VC, NLĐ, khách liên hệ 
công tác tại đơn vị mình tiếp đón; đối với việc trình Ban Giám hiệu (BGH) phê 
duyệt văn bản tham mưu hoặc hồ sơ liên quan đến công tác văn thư (đóng dấu, gửi 
bưu phẩm,…) đề nghị các đơn vị thuộc trường để tập trình ký văn bản (có ghi nhãn 
đơn vị trình, họ tên của BGH cần trình) trên bàn phía trước phòng Văn thư – Y tế 
để Văn thư nhà trường trình chuyển trên bàn đặt phía ngoài phòng BGH xem xét, 
giải quyết hàng ngày làm việc (trước 09 giờ 30’ và trước 15 giờ 30’) và Văn thư sẽ 
liên hệ thông báo cho các đơn vị khi BGH chuyển trả lại tập trình ký; chuẩn bị đầy 
đủ các phương tiện phục vụ làm việc tại nhà khi có yêu cầu của Ban Giám hiệu; 
khuyến nghị các cá nhân thuộc đơn vị mình quản lý không lấy địa chỉ nhà trường 
giao/nhận hàng khi sử dụng giao dịch mua sắm trực tuyến. 

Trường thông báo cho Trưởng các đơn vị được biết để triển khai thực hiện có 
hiệu quả./. 

Nơi nhận:  
- Các đơn vị thuộc trường; 
- Các thành viên Tổ PC Covid-19; 
- Mạng nội bộ; 
- Lưu: VT, HCQT (Mười). 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Hữu Ích 
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