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THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 

 
 

 Căn cứ công văn số 3616/UBND-KGVX ngày 15/4/2020 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Nay Hiệu trưởng thông báo đến toàn thể cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động nhà trường như sau: 

 1.Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong nhà trường 

thực hiện cách ly toàn xã hội kể từ 0 giờ ngày 16/4/2020 đến hết ngày 22/4/2020.  

 2. Việc duy trì hoạt động của nhà trường thực hiện theo Thông báo số 447/TB-

CĐKTCN ngày 31/3/2020 của Hiệu trường trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ 

Nha trang về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. 

 3. Các đơn vị xây dựng lịch phân công trực trong thời gian cách ly toàn xã hội 

và gửi về phòng Tổ chức - Hành chính vào ngày 16/4/2020. 

 Trên đây là thông báo của nhà trường về việc thực hiện các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch COVID-19, yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động trong nhà trường thực hiện nghiêm thông báo này./.  

 

Nơi nhận: 
- Đăng cổng thông tin(VBĐT); 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

ThS.Trần Văn Hải 
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