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THÔNG BÁO 

Về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 

  
 

  Căn cứ Công điện số 05/CĐ-CTUBND ngày 24/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

  Nay Hiệu trưởng thông báo đến các đơn vị và toàn thể cán bộ, nhà giáo và 

nhân viên nhà trường cụ thể như sau: 

  1. Toàn thể cán bộ, nhà giáo và nhân viên trong nhà trường trở lại làm việc 

bình thường theo kế hoạch bắt đầu từ ngày 27/4/2020. 

  2. Toàn thể cán bộ, nhà giáo và nhân viên trong nhà trường tiếp tục thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-

19, các bộ, ban, ngành liên quan và của tỉnh Khánh Hòa. 

  Cán bộ, nhà giáo và nhân viên, học sinh, sinh viên vào trường phải thực hiện 

đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như: Đeo khẩu trang, rửa 

tay sát khuẩn, giữ khoảng cách tối thiểu 1m trong giao tiếp và hạn chế tập trung đông 

người… 

   3. Khuyến khích các đơn vị tiếp tục triển khai, thực hiện ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hội họp, giải quyết công việc, giảng dạy, học tập… 

  4. Phòng Tổ chức - Hành chính 

  Chỉ đạo bộ phận y tế tiếp tục triển khai các biện pháp giám sát dịch bệnh theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế. Chủ động kiểm tra, thực hiện hướng dẫn bộ phận vệ sinh, 

các đơn vị liên quan hoàn thành các công việc, điều kiện cần thiết như vệ sinh môi 

trường, khử khuẩn nơi làm việc, phòng học, xưởng thực hành…trước khi nhà trường 

triển khai cho học sinh, sinh viên đi học trở lại. 

  5. Phòng Đào tạo  

  Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành 

trong tỉnh tham mưu cho lãnh đạo nhà trường trong việc tổ chức cho học sinh, sinh 

viên đi học trở lại.  

  Xây dựng và triển khai kế hoạch giảng dạy nhằm đảm bảo nội dung chương 

trình học tập năm học 2019-2020. Thông báo công khai, rộng rãi thời gian đi học lại 

của học sinh, sinh viên để học sinh, sinh viên và phụ huynh biết, chủ động. 



  6. Phòng Công tác học sinh, sinh viên 

  Chủ trì phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Quản trị - Thiết bị 

và Dự án xây dựng kế hoạch cụ thể khi nhà trường tổ chức cho học sinh, sinh viên 

đi học trở lại nhưng vẫn phải đảm bảo tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh trong trường học theo khuyến cáo của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo 

và Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp. 

  7. Các Trung tâm trực thuộc trường căn cứ vào các hướng dẫn của các Sở, 

ban, ngành chuyên môn và tình hình thực tế của trung tâm, xây dựng kế hoạch tổ 

chức đào tạo học sinh, sinh viên và học viên tại các trung tâm trình Hiệu trưởng phê 

duyệt. 

  Trên đây là thông báo của nhà trường về việc tiếp tục triển khai công tác 

phòng, chống dịch Covid-19. Yêu cầu các đơn vị, toàn thể cán bộ, nhà giáo và nhân 

viên trong nhà trường triển khai thực hiện./.  

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

- Lưu: VT, TCHC. 
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