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Số:            /ĐHKHTN-CTSV 
V/v triển khai các hoạt động phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 theo chỉ thị số 22/CT-UBND 

 

Hà Nội, ngày       tháng  9  năm 2021 

 

   Kính gửi: Thủ trƣởng các đơn vị      

Thực hiện chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới (có văn bản kèm theo); để 

đảm bảo an toàn và tăng cƣờng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, Ban Giám 

hiệu, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Trƣờng Đại học Khoa học Tự 

nhiên đề nghị thủ trƣởng các đơn vị triển khai ngay một số nội dung sau: 

1. Thông báo tới toàn thể cán bộ, viên chức, ngƣời lao động, học sinh sinh 

viên, học viên sau đại học của đơn vị mình thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 22/CT-

UBND ngày 20/9/2021 của Chủ tich Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và các 

quy định khác của cơ quan chức năng về phòng chống dịch Covid-19. 

2. Từ ngày 21/09/2021 cho đến khi có thông báo mới, các đơn vị tiếp tục 

thực hiện triển khai làm việc trực tuyến và hạn chế đến Trƣờng, chỉ đến cơ quan 

khi có việc cần thiết (thủ trưởng các đơn vị thực hiện phân công, giãn cách cán bộ 

làm việc tại trường để giải quyết các công việc, các cán bộ viên chức còn lại sẽ 

thực hiện làm việc tại nhà ở chế độ trực tuyến) nhƣng vẫn phải đảm bảo các hoạt 

động, xử lý, triển khai công việc đƣợc thông suốt. Sinh viên, học viên cao học và 

nghiên cứu sinh vẫn tiếp tục học tập trực tuyến và thực hiện không đến Trƣờng làm 

thí nghiệm trong toàn bộ khuôn viên Trƣờng.  

Trong trường hợp cán bộ viên chức, học sinh sinh viên, học viên sau đại học 

có nhu cầu  đến trường giải quyết công việc cần thực hiện:  

+ Đối với cán bộ, viên chức, người lao động: Vào thứ 6 hàng tuần, thủ 

trưởng các đơn vị lập danh sách (theo mẫu) cán bộ viên chức, người lao động đăng 

ký đến trường làm việc, công tác vào tuần tiếp theo để báo cáo về Nhà trường (qua 

lãnh đạo Phòng Quản trị Bảo vệ ) bằng thư điện tử: E-mail:  qtbv@hus.edu.vn. 

+ Đối với học sinh sinh viên, học viên sau đại học cần liên hệ điện thoại, 

email trước với các bộ phận đào tạo hoặc công tác sinh  viên nhằm hạn chế sự đi 

lại, đảm bảo tốt nhất việc thực hiện nghiêm túc phòng, chống dịch bệnh Covid -19. 

3. Thủ trƣởng các đơn vị tiếp tục thông báo, nhắc nhở, quán triệt tới toàn thể 

cán bộ viên chức, học sinh, sinh viên của đơn vị mình thực hiện nghiêm túc các quy 

định, hƣớng dẫn về phòng chống dịch bệnh Covid-19. 
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Nếu có cán bộ viên chức, học sinh, sinh viên bị sốt, ốm nghi nhiễm hoặc tiếp 

xúc với ngƣời bị nghi nhiễm Covid-19 có liên quan đến vùng dịch cần báo ngay 

cho trạm y tế địa phƣơng gần nhất hoặc đƣờng dây nóng của Bộ Y tế (1900 3228 

và 1900 9095) để xử lý và thông tin lại cho Nhà trƣờng đƣợc biết để theo dõi. 

4. Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trƣờng, Trung tâm Công nghệ thông tin 

và Truyền thông tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng đăng các bài viết chính 

thống từ các cơ sở y tế có liên quan, hƣớng dẫn về công tác phòng chống dịch 

bệnh; thƣờng xuyên nhắc nhở học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc các hoạt 

động về phòng chống dịch.  

5. Phòng Quản trị Bảo vệ tiếp tục nhắc nhở, quán triệt yêu cầu tổ bảo vệ 

kiểm tra chặt chẽ toàn bộ các đối tƣợng ra vào khu vực trƣờng (thông qua các hoạt 

động  như ghi chép thông tin, kiểm tra  người ra vào trường; bắt buộc toàn bộ phải 

đeo khẩu trang, không cho người không đeo khẩu trang vào trường; yêu cầu phải 

khai báo y tế khi đến trường; thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch bệnh 

Covid -19); đồng thời tăng cƣờng công tác vệ sinh khử khuẩn phòng dịch theo 

hƣớng dẫn của các cơ quan y tế trong các khu vực của nhà trƣờng (đặc biệt những 

khu vực đông người qua lại); kiểm tra lại các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động 

phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị các sản phẩm diệt khuẩn ở các khu vực đông 

ngƣời qua lại; thƣờng xuyên trao đổi với Bệnh viện ĐHQGHN và Trung tâm y tế 

Quận Thanh Xuân về việc hỗ trợ các công tác phòng dịch bệnh... 

5. Phòng Đào tạo chủ động, linh hoạt đề xuất trình Ban Giám hiệu phƣơng 

án hƣớng dẫn chi tiết các đơn vị triển khai cho cán bộ, giảng viên, học sinh sinh 

viên giảng dạy – học tập trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19. 

6. Phòng CT &CTSV tiếp tục ra văn bản nhắc nhở chung về vấn đề tăng 

cƣờng thực hiện phòng, chống dịch bệnh; thƣờng xuyên nhắc nhở học sinh, sinh 

viên thực hiện nghiêm túc các hoạt động về phòng chống dịch bệnh . 

  7. Mọi trƣờng hợp bất thƣờng có liên quan đến việc phòng chống dịch bệnh 

COVID-19 (đặc biệt những thông tin liên quan đến cán bộ, học sinh, sinh viên như 

về sức khỏe, có liên quan đến vùng dịch bệnh bị cách ly hoặc tự cách ly, nghi ngờ 

bị bệnh,…), đề nghị thủ trƣởng đơn vị báo cáo nhanh về Ban chỉ đạo của Trƣờng. 

Mọi thông tin xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 

(phòng 320 nhà T1; email: binhnt@hus.edu.vn ; điện thoại 0916761978) hoặc 

tham vấn chuyên môn với Bệnh viện ĐHQGHN (qua PGS.TS Trịnh Hoàng Hà - 

Giám đốc, SĐT: 0913 269488 hoặc BS. Nguyễn Quang Tâm, SĐT: 0973 778686) 

để đƣợc hƣớng dẫn, hỗ trợ. 



Nhà trƣờng đề nghị thủ trƣởng các đơn vị, Bí thƣ Đoàn thanh niên - Chủ tịch 

Hội sinh viên trƣờng đôn đốc, phổ biến, quán triệt, giám sát và nhắc nhở cán bộ, 

viên chức, học sinh, sinh viên, học viên sau đại học nghiêm chỉnh thực hiện tốt nội 

dung nêu trên./. 

  
Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- Đại học Quốc gia Hà Nội (để b/c); 

- Ban Giám hiệu (để b/c); 

- Đoàn TN-HSV; 

- Lƣu: VT, CTSV, 40. 

            

     

HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 
 

PGS.TSKH. Vũ Hoàng Linh 

(TRƢỞNG BAN PHÒNG, CHỐNG 

DỊCH BỆNH COVID -19) 
 



TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐƠN VỊ:………………………………………………….… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

   Hà Nội, ngày      tháng  9  năm 2021 

DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC ĐĂNG KÝ LÀM VIỆC 

TRONG THỜI GIAN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID -19 

 

                                                  Kính gửi: Ban Giám hiệu Trƣờng Đại học Khoa học Tự  nhiên 

                                                                   Phòng Quản trị Bảo vệ 

 

Để triển khai các công việc của đơn vị, Trƣởng khoa (Trƣởng phòng)………. kính đề nghị Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị 

Bảo vệ cho phép cán bộ, viên chức (có danh sách kèm theo) vào làm việc tại trƣờng trong tuần từ ngày…..  đến ngày…… nhƣ sau: 

 

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại Thời gian làm việc Địa điểm làm việc 
Nội dung công việc 

 cần triển khai 

       

       

       

       

       

       

  Các cán bộ, viên chức đến làm việc cam đoan thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch Covid-19. 

                                                                                                                                   Hà Nội, ngày……tháng…..năm 2021 

                   THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 
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