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V/v thực hiện một số biện pháp cấp 

bách phòng chống dịch COVID-19  

      Quảng Ninh, ngày 15 tháng 9 năm 2021 

                                                                               

 

        Kính gửi:  

 

 

 

- Các đơn vị thuộc Trường; 

- Sinh viên Trường Đại học Hạ Long. 

 

Thực hiện Kế hoạch 895/KH-BGDĐT ngày 09/9/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về công tác bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 của ngành 

Giáo dục năm học 2021 – 2022; chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo 

cấp Tỉnh về phòng chống dịch Covid-19 tại thông báo số 347-TB/TU ngày 

06/9/2021 về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trong tình hình mới; Công văn số 6406/UBND-DL1 ngày 14/9/2021 

của UBND Tỉnh về việc kiểm soát chặt chẽ người hoàn thành cách ly và người từ 

các vùng có dịch của tỉnh/thành phố khác về địa phương; Công văn số 

6439/UBND-DL1 ngày 15/9/2021 của UBNd Tỉnh về thực hiện nghiêm một số 

biện pháp bảo đảm phòng chống dịch.  

Để đảm bảo môi trường học tập an toàn và hoàn thành các nhiệm vụ trong 

năm học 2021-2020, Nhà trường yêu cầu toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, 

lao động, sinh viên, học sinh thực hiện nghiêm túc một số biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch như sau: 

1. Yêu cầu CBGV, người lao động, HSSV không di chuyển ra tỉnh ngoài 

đặc biệt là các vùng có dịch cho đến khi có thông báo mới (trường hợp thực sự 

cần thiết phải báo cáo và phải được sự đồng ý của lãnh đạo nhà trường bằng văn 

bản); mọi trường hợp về Quảng Ninh phải thực hiện khai báo trung thực tại các 

chốt kiểm soát, đồng thời phải thực hiện khai báo với chính quyền địa phương 

nơi ở (xã, phường) và thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch theo quy 

định hiện hành của Tỉnh (xét nghiệm trước khi về, cách ly tập trung nếu về từ 

vùng dịch…) 

2. Tất cả người ra vào Trường phải quét mã QR Code, phải khai báo y tế 

điện tử thông qua các ứng dụng trước khi quét mã; người từ tỉnh ngoài vào 

Trường bắt buộc phải xuất trình giấy xác nhận xét nghiệm Realtime - PCR âm 

tính trong thời gian 48 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu.  

3. CBGV, HSSV thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang trong toàn thời 

gian khi di chuyển từ nhà đến Trường, làm việc, học tập tại Trường; thực hiện 

nghiêm quy định phòng chống dịch tại nhà trường, sẵn sàng ứng phó với các tình 

huống dịch bệnh xảy ra.  

4. Sinh viên ở Ký túc xá hộ khẩu thường trú tại Quảng Ninh hạn chế về nhà 

cho đến hết 30/9; không tụ tập, giao lưu giữa các phòng. Không ra khỏi trường 
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trong thời gian ngoài giờ hành chính. Tạm dừng các hoạt động sinh viên tình 

nguyện tại các địa phương (kể cả tình nguyện do cá nhân sinh viên thực hiện). 

5. Chủ động tiêm phòng vắc xin (đủ liều) để góp phần đạt mục tiêu miễn 

dịch cộng đồng.    

6. Tổ chức thực hiện: 

6.1. Phòng CTCT, QL&HTSV chủ trì xây dựng kế hoạch đón số sinh viên 

tỉnh ngoài chưa về được trường, cách ly tập trung tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 

học; Cử cán bộ y tế phối hợp với cơ quan y tế thực hiện Kế hoạch xét nghiệm 

sàng lọc, tầm soát người nhiễm Covid-19 kèm theo Quyết định số 2942/QĐ-

UBND ngày 30/8/2021 của UBND Tỉnh. 

6.2. Trưởng các đơn vị, tổ chức đoàn thể triển khai cho người lao động, 

HSSV ký cam kết phòng chống dịch (mẫu gửi kèm), chịu trách nhiệm triển khai 

công tác phòng chống dịch tại đơn vị mình, tăng cường công tác phối hợp, truyền 

thông, nắm bắt tình hình. Đối với các khoa có sinh viên ở trọ ngoài yêu cầu sinh 

viên thực hiện nghiêm quy định lưu trú, quy định phòng chống dịch của địa 

phương; GVCN tăng cường phối hợp với tổ dân khu phố quản lý chặt chẽ sinh 

viên khoa mình. 

6.3. Trung tâm Thông tin Thư viện &GLVHVN tăng cường truyền thông 

trên website, các trang mạng xã hội; phối hợp thực hiện truy vết các F, theo dõi 

khai báo y tế qua quét mã QR kịp thời xử lý các trường hợp bất thường; chủ động 

ứng dụng CNTT trong phòng chống dịch tại nhà trường.     

6.4. Phòng Kế hoạch & Tài chính đôn đốc Công ty Trường Minh tăng 

cường bảo vệ đảm bảo an ninh an toàn, vệ sinh phòng chống dịch, kiểm soát chặt 

chẽ người vào trường; đảm bảo công tác hậu cần phục vụ cho việc cách ly; Yêu 

cầu các nhà thầu xây dựng trên công trình bảo đảm kiểm soát người lao động, 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, định kỳ lấy mẫu xét 

nghiệm Covid-19 cho công nhân làm việc trên công trình theo quy định. 

6.5. Công ty xuất nhập khẩu Trường Minh và Ban Quản lý ký túc xá đảm 

bảo an toàn thực phẩm; tăng cường vệ sinh sát khuẩn tại ký túc xá, nhà ăn và các 

lớp học, các khu vực có nguy cơ; đồng thời phối hợp rà soát, quản lý chặt chẽ số 

sinh viên nội trú; bố trí dung dịch sát khuẩn, bàn ăn đảm bảo khoảng cách an toàn 

phòng chống dịch; tăng cường bảo vệ nhắc nhở người ra vào cổng kiểm tra thân 

nhiệt, quét mã QR tại 2 cơ sở.  

 Yêu cầu các đơn vị triển khai nghiêm túc các nội dung trên./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT HĐT, HT, các PHT; 

- Ban QLKTX; 

- Cty xuất nhập khẩu Trường Minh; 

- Các nhà thầu XD; 

- Lưu: VT, TCHC. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

Trần Trung Vỹ 
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