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THÔNG BÁO 

Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

  
 

  Căn cứ Thông báo số 164/TB-UBND ngày 22/4/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa về Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh 

Nguyễn Đắc Tài tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình việc triển khai các công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Nay Hiệu trưởng 

thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhà trường 

cụ thể như sau: 

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

tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. 

   2. Các đơn vị tiếp tục bố trí cán bộ, viên chức và người lao động thường trực 

giải quyết công việc của đơn vị, đảm bảo hạn chế số lượng người đến Trường; còn 

lại các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong nhà trường sử dụng 

công nghệ thông tin làm việc tại nhà phù hợp với thực tế công việc, song vẫn phải 

đảm bảo giải quyết đầy đủ các công việc chuyên môn thường xuyên của đơn vị. Đảm 

bảo có biện pháp phòng, chống lây nhiễm cho cán bộ, viên chức và người lao động 

trong đơn vị mình phụ trách. 

  3. Cán bộ, viên chức và người lao động hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, 

đeo khẩu trang nơi công cộng, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m trong giao tiếp, 

không tụ tập đông người. 

  4. Toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động phải tham gia khai báo y tế 

tự nguyện qua ứng dụng NCOVI theo khuyến cáo của ngành y tế. 

  5. Các đơn vị xây dựng lịch phân công trực trong thời gian từ ngày 23/4/2020 

đến khi có thông báo mới theo từng tuần và gửi về phòng Tổ chức - Hành chính vào 

ngày 23/4/2020. 

  Trên đây là thông báo của nhà trường về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp 

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

trong nhà trường thực hiện đúng nội dung thông báo./.  
 

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

- Lưu: VT, TCHC. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 
 

           ThS.Trần Văn Hải 
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