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Kính gửi: Các phòng, khoa, xưởng trực thuộc Trường. 
 

Thực hiện Công điện số 26/CĐ-UBND ngày 02/12/2021 của UBND thành phố Hà 

Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát 

hiệu quả dịch Covid-19 trong tình hình mới; Công văn số 4322/UBND-KGVX ngày 

02/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp cho 

học sinh một số khối lớp tại các quận, huyện, thị xã; Công văn số 4168/SGDĐT-CTTT 

ngày 05/12/2021 của Sở Giáo dục và đào tạo về việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học 

sinh các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn các quận, huyện, thị xã; 

Công văn số 6833/SLĐTBXH-VP ngày 03/12/2021 của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội Hà Nội về việc thực hiện Công điện số 26/CĐ-UBND của Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hà Nội; 

Căn cứ cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Trường TCN Nấu 

ăn - Nghiệp vụ du lịch và Thời trang Hà Nội ngày 05/12/2021 về thực hiện Công điện 

số 26/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và triển khai công tác chuẩn 

bị đón học sinh quay trở lại trường học tập; Hiệu trưởng Trường TCN Nấu ăn - Nghiệp 

vụ du lịch và Thời trang Hà Nội yêu cầu các phòng, khoa, xưởng trong toàn trường 

nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau: 

Toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên nghiêm túc, triệt để thực hiện Công 

điện số 26/CĐ-UBND ngày 02/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội.  

1. Phòng Tổ chức hành chính: 

- Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phòng dịch tại các cơ sở của nhà trường. Đảm bảo 

vệ sinh, phun khử khuẩn trong toàn trường. Nhắc nhở cán bộ, giáo viên, nhân viên, học 

sinh và khách đến làm việc yêu cầu đeo khẩu trang, sát khuẩn, thực hiện nghiêm túc đo 

thân nhiệt, quyét mã QR tại các cơ sở.  

- Phối hợp với UBND phường tại các cơ sở của nhà trường theo dõi cấp độ dịch 

Covid-19 tại phường để có phương án ứng phó kịp thời đảm bảo an toàn phòng dịch cho 

CBCNV và học sinh. 

- Bố trí phòng học, chỗ ngồi giãn cách cho học sinh đảm bảo công tác phòng dịch. 

- Kích hoạt các phương án ứng phó với dịch bệnh Covid-19 tại Nhà trường. 

- Tiếp tục triển khai test nhanh Covid-19 lần 2 cho CBCNV có tiếp xúc với giáo 

viên là F1 thực hiện thứ Hai ngày 13/12/2021. 



2. Phòng Đào tạo: 

- Thông báo tới giáo viên chủ nhiệm về việc đón học sinh văn hóa quay trở lại 

trường học. 

- Tổng hợp số lượng học sinh đăng ký tiêm mũi 1 đợt 2 gửi về phòng TCHC triển 

khai đăng ký với Quận. 

- Tổng hợp và thường xuyên cập nhật số lượng học sinh trong toàn trường đã tiêm 

vắc xin phòng dịch. 

3. Các khoa chuyên môn: 

- Tiếp tục thực hiện lịch giảng dạy theo phân công của Nhà trường.  

- Báo cáo kịp thời tình hình sức khỏe của giáo viên trong khoa liên quan đến dịch 

bệnh Covid-19. 

- Các giáo viên là F1 theo dõi sức khỏe báo cáo khoa và phòng TCHC hằng ngày, 

cập nhật tình hình F0; Thực hiện cách ly tại nhà đến hết ngày 19/12/2021. 

4. Các phòng, khoa, xưởng, tổ chức đoàn thể và học sinh trong toàn trường: 

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo thông điệp 

“5K” (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).  

- Giữ khoảng cách, đeo khẩu trang trong suốt thời gian học tập và làm việc tại 

trường. Hạn chế việc tập trung đông người  ngoài trụ sở cơ quan. 

- Các CBCNV có tiếp xúc gần với các giáo viên là F1 thực hiện làm việc online tại 

nhà đến hết ngày 12/12/2021. (Có danh sách gửi kèm) 

Trường Trung cấp nghề Nấu ăn - Nghiệp vụ du lịch và Thời trang Hà Nội yêu cầu 

trưởng các phòng, khoa, xưởng triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và 

học sinh nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở LĐ-TB&XH Hà Nội (để báo cáo); 

- Các Phó hiệu trưởng; 

- Trưởng phòng, khoa, xưởng; 

- Các tổ chức đoàn thể; 

- Giáo viên chủ nhiệm; 

- Lưu: TCHC, VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hùng 
 


