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THÔNG BÁO SỐ 4
V ề v i ệ c t ă n g c ư ờ n g c ô n g t á c p h ò n g , c h ố n g d ịc h C O V I D - 1 9
t r o n g t ìn h h ìn h m ớ i
Thực hiện Công điện khẩn số 08/CĐ-UBND-KGVX ngày 03/12/2020 của Ủy ban
Nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công văn số 5210/BGDĐT-GDTC ngày 02/12/2020 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong
trường học; Công văn số 71-CV/ĐUK ngày 03/12/2020 của Đảng ủy khối các trường đại
học, cao đẳng Hà Nội về việc phòng, chống dịch Covid-19, Nhà trường yêu cầu:
I. Các giải pháp tăng cường phòng chống Covid-19:
1. Tiếp tục thực hiện “Thông điệp 5K”: Khẩu trang – Khử khuẩn - Khoảng cách –
Không tập trung – Khai báo Y tế trong phòng chống dịch bệnh như khuyến cáo của Bộ Y
tế; Đeo khẩu trang bắt buộc, khử khuẩn tại các khu vực cách ly, các khu dân cư tập trung,
nơi công cộng như: chợ, siêu thị, trường học, cơ sở sản xuất, bến xe, bến cảng, sân bay, ga
tàu…, trên các phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt là các cơ sở khám, chữa bệnh
trong và ngoài công lập.
2. Tạm dừng các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người khi không cần thiết;
Trường hợp tổ chức thì phải được sự đồng ý của Ban Giám hiệu và thực hiện nghiêm túc
các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn… theo đúng quy định.
3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, dạy và
học nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.
II. Phân công nhiệm vụ thực hiện công tác phòng chống Covid-19:
1. Ban phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Trường: khẩn trương xây dựng
phương án phòng, chống dịch bệnh và tổ chức thực hiện “Thông điệp 5K” triển khai
đến các đơn vị và người học trong toàn Trường; Chủ động cập nhật tình hình, đưa ra
các giải pháp kịp thời ứng phó với tình hình dịch bệnh để đảm bảo phòng, chống dịch
bệnh hiệu quả.
2. Trạm Y tế: cử người trực 24/24/7 tại Trường để nắm bắt tình hình đảm bảo xử
lý kịp thời các tình huống phát sinh.
3. Phòng Quản trị thiết bị: mua sắm đầy đủ trang thiết bị, vật tư phục vụ yêu cầu
phát sinh; Tiếp tục thực hiện khử trùng, vệ sinh khu làm việc, giảng đường, ký túc xá
trong Trường; Chỉ đạo, giám sát PSA lắp đặt bình xịt vệ sinh tay tại các khu vực trong
Trường và vệ sinh theo quy định.
4. Phòng Truyền thông: Phối hợp với Trạm Y tế và các đơn vị tuyên truyền đến
cán bộ, viên chức và người học các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; Tăng cường truyền
thông trên các phương tiện truyền thông của Trường về công tác phòng chống dịch, các
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biện pháp phòng chống dịch, cập nhật các thông tin liên quan đến công tác phòng chống
dịch trong khu vực trường và cả nước.
5. Phòng Tổ chức cán bộ: chủ động nắm bắt tình hình phòng chống dịch bệnh và
triển khai thực hiện khai báo y tế (theo yêu cầu) của cán bộ, viên chức, báo cáo các vấn đề
phát sinh về Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh
6. Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên và các đơn vị quản lý sinh
viên, học viên: chủ động nắm bắt tình hình phòng chống dịch bệnh và triển khai thực hiện
khai báo y tế (theo yêu cầu) của người học, báo cáo các vấn đề phát sinh về Ban chỉ đạo
phòng chống dịch bệnh
7. Phòng Tổng hợp: Cập nhật tình hình báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch
bệnh Covid-19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của
Trường.
8. Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin: phối hợp với các đơn vị áp dụng
công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch bệnh.
9. Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đào tạo: Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện
pháp phòng chống dịch bệnh tại ký túc xá.
10. Các đơn vị trong toàn trường:
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh của Bộ Y tế và
Nhà trường;
- Chủ động phối hợp thực hiện các công việc phục vụ phòng, chống dịch bệnh theo
kế hoạch và phát sinh ngoài kế hoạch của Ban phòng chống COVID-19;
- Cử nhân sự sẵn sàng tham gia kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh
trong khu vực Trường;
- Lãnh đạo đơn vị quán triệt đến tất cả cán bộ, viên chức và người học đẩy mạnh
công tác phòng, chống dịch bệnh.
11. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên: Cử lực lượng
tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh; Đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp
phòng, chống dịch bệnh đến từng sinh viên, giảng viên;
Nhận được thông báo này, đề nghị Trưởng các đơn vị phổ biến đến toàn thể cán
bộ, viên chức, người lao động và người học thuộc quyền quản lý để biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);
- Các đơn vị trong trường;
- Lưu TH, YT.
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