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THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 

 về phòng, chống bệnh dịch Covid-19 
 

Thực hiện Công văn số 2831/UBND-KGVX ngày 27/3/2020 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang yêu 

cầu các đơn vị trực thuộc Trường và toàn thể CBGV-NV, HSSV thực hiện các nội 

dung sau: 

1. Khẩn trương thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020. Đồng thời, tiếp tục quán triệt 

và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh 

thần “chống dịch như chống giặc”; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không 

lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh.  

2. Áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người từ nay đến hết ngày 

15/4/2020, cụ thể:  

- Các đơn vị dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người 

trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, 

bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại 

các địa điểm công cộng.  

- Tích cực, đổi mới, cải tiến cách làm việc nhằm thích ứng với bối cảnh 

phòng, chống dịch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực 

tuyến trong quản lý, điều hành, làm việc, học tập, thực hiện thủ tục hành chính.  

- Các đơn vị chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn có biện pháp 

phù hợp để thông báo cho học sinh, sinh viên không tập trung học theo nhóm; 

CBGV-NV không tự ý ra ngoài địa bàn tỉnh, trường hợp cần thiết phải được sự 

đồng ý của Lãnh đạo Nhà trường; đồng thời, nhắc nhở học sinh hạn chế tối đa việc 

ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.  

3. Yêu cầu Trưởng các đơn vị trong phạm vi lĩnh vực phụ trách, chịu trách 

nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg 

ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Trường hợp phát hiện đơn vị để xảy ra tụ tập đông người, Nhà trường sẽ xem xét, 

xử lý trách nhiệm, kỷ luật nghiêm đối với người đứng đầu đơn vị đó.  

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện. 

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị chủ động báo 

cáo, đề xuất Nhà trường có chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.  



 

(Đính kèm Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ) 

Nơi nhận: 
- Cổng thông tin điện tử (đăng thông báo); 

- Các đơn vị (VBĐT);                                 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Văn Hải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2020-03-30T15:28:27+0700
	Việt Nam
	Trần Văn Hải<tvhai@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-03-30T15:30:44+0700
	Việt Nam
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang<cdktcn@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




