
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

TRƯỜNG TCN NẤU ĂN - NGHIỆP VỤ DU LỊCH 

VÀ THỜI TRANG HÀ NỘI 

 

Số:        /NADLTT-TCHC 

V/v thực hiện Công điện số 21/CĐ-UBND của  

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                    Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2021 

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

Thực hiện Công điện số 21/CĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND thành phố Hà 

Nội về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành 

phố trong tình hình mới; Công văn số 5807/SLĐTBXH-VP ngày 13/10/2021 của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội về việc thực hiện Công điện số 21/CĐ-

UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, 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 21/CĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND thành phố Hà Nội. Trong đó tập 

trung một số nhiệm vụ cụ thể: 

1. Các Phòng chức năng phân công viên chức, người lao động trở lại làm việc 

bình thường kể từ ngày 15/10/2021.  

2. Phòng Tổ chức hành chính: 

- Bố trí bảo vệ trực 24/24 tại các cơ sở, phun khử khuẩn hàng tuần, kiểm soát 

chặt chẽ người đến cơ quan, yêu cầu đeo khẩu trang, sát khuẩn, thực hiện nghiêm túc 

đo thân nhiệt, quyét mã QR tại tất cả các cơ sở. Thực hiện bàn giao ca đầy đủ, thường 

xuyên tuần tra đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ.  

- Thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới 2021-2022, 

chuẩn bị nguyên liệu phục vụ giảng dạy theo lịch phân công của Nhà trường. 

3. Các khoa chuyên môn: 

- Thực hiện lịch giảng dạy trực tuyến tại nhà theo phân công của Nhà trường. 

(Trường hợp giáo viên không đáp ứng điều kiệu giảng dạy trực tuyến tại nhà thì đến 

trường giảng dạy - Phụ trách Khoa đăng ký với phòng TCHC) 

Giáo viên giảng dạy online mẫu thực hiện tại trường. 

- Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo chất lượng và tiến độ. Các văn 

bản, báo cáo gửi bản in đầy đủ chữ ký đúng thời hạn. 

- Giáo viên chủ nhiệm cập nhật tình hình liên quan đến dịch bệnh Covid-19 của 

học sinh tại địa phương và gia đình báo cáo trưởng, phó phụ trách khoa để tổng hợp 

báo cáo nhà trường đúng thời hạn. 



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 

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 
 


