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     Bình Thuận, ngày  02  tháng  11  năm 2021 

                              Kính gửi: Trưởng các phòng, ban, khoa, trung tâm. 

 

Thực hiện Công văn số 4103/UBND-KGVXNV, ngày 29/10/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và Công văn số 

6049/UBND-YT, ngày 31/10/2021 của UBND Thành phố Phan Thiết về việc 

giám sát người từ vùng cam theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận; 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố Phan Thiết đang 

diễn biến phức tạp, số ca mắc mới trong cộng đồng liên tục gia tăng. Để triển 

khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận yêu cầu các phòng, ban, khoa, trung tâm 

thực hiện nghiêm túc các vấn đề sau: 

1. Trưởng các phòng, ban, trung tâm xây dựng phương án làm việc 50% 

trực tuyến, chia ca, bố trí viên chức làm việc tại trường không quá 50% số lượng 

viên chức của đơn vị. Phải đảm bảo công việc đúng tiến độ, không bị đình trệ.  

2. Trưởng các khoa phân công người lên trực khoa; giảng viên giảng dạy 

trực tuyến tại trường, tại nhà tùy theo điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống 

dịch.  

3. Viên chức và người lao động nghiêm túc chấp hành sự phân công của 

Trưởng phòng, ban, trung tâm, khoa. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định 

2780/QĐ-UBND của UBND Tỉnh; các văn bản triển khai phòng, chống dịch của 

Hiệu trưởng và các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan và địa phương. 



4. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính chỉ đạo việc các tổ chức, cá nhân 

đến Trường làm việc phải thực hiện khai báo y tế theo quy định, yêu cầu người 

đến từ vùng cam cung cấp giấy xét nghiệm có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ 

và có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện. 

Chủ động liên hệ với các cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm nhanh hàng tuần 

cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trường và báo cáo kết 

quả thực hiện vào sáng thứ 6 hàng tuần gửi về UBND thành phố Phan Thiết và 

Sở Y tế theo dõi, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phó Hiệu trưởng; 

- Viên chức và người lao động; 

- Lưu: VT, TC-HC (Phấn). 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phạm Văn Chương 
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