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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội để phòng, 

chống dịch Covid-19 

 

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội để phòng, 

chống dịch Covid-19; Kế hoạch số 4315/KH-SLĐTBXH ngày 24/7/2021 của Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội về thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn 

thành phố Hà Nội để phòng, chống dịch Covid-19; Trường Trung cấp nghề Nấu ăn - 

Nghiệp vụ du lịch và Thời trang Hà Nội xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-

UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện giãn 

cách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội để phòng, chống dịch Covid-19 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-UBND. Xác định nhiệm vụ 

phòng, chống dịch là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấp 

hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương và các quy định về phòng, chống dịch; Chủ động linh 

hoạt và phản ứng kịp thời, nhanh chóng, phù hợp, hiệu quả với các tình huống xảy ra. 

- Toàn trường quyết tâm hoàn thành đồng thời 02 nhiệm vụ: vừa hoàn thành tốt 

nhiệm vụ chuyên môn, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, không để dịch 

bệnh xâm nhập vào cơ quan. 

- Toàn thể viên chức, người lao động, học sinh và gia đình thực hiện nghiêm chỉ 

đạo của Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, hướng dẫn của ngành y tế và chỉ 

đạo của địa phương nơi cư trú về phòng, chống dịch Covid-19. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Các nhiệm vụ chung về phòng, chống dịch Covid-19 

- Thực hiện nghiêm nguyên tắc cách ly xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 06h00 

ngày 24/7/2021 trên phạm vi toàn Thành phố: Gia đình cách ly với gia đình; khu phố 

cách ly với khu phố; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, 

huyện; Thành phố cách ly với tỉnh. 

- Dừng tất cả các hoạt động, cuộc họp chưa cấp thiết; các cuộc họp cần thiết thì 
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thực hiện thì tổ chức họp trực tuyến. 

- Viên chức, người lao động và học sinh thông báo để người thân trong gia đình 

thực hiện: 

+ Ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, 

thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn 

cấp khác; đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở 

sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động. Thực hiện 

nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp không tập trung quá 2 người 

ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. 

+ Thực hiện khai báo y tế hằng ngày trên website www.tokhaiyte.vn hoặc ứng 

dụng Ncovi, Bluezone. Liên hệ ngay với chính quyền địa phương, cơ sở y tế khi xuất 

hiện triệu chứng sốt, ho, khó thở, mất vị giác … 

+ Quán triệt sâu sắc tinh thần của Thủ tướng Chính phủ: “Mỗi người dân phải là 

1 chiến sỹ, mỗi gia đình là 1 pháo đài, chung tay chống dịch”; ý thức và trách nhiệm của 

mỗi người dân trong lúc này là vô cùng quan trọng, để cùng cộng đồng, chính quyền các 

cấp quyết tâm kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh. 

- Về số lượng người làm việc tại cơ quan: 

+ Bảo vệ trực 24/24 tại các cơ sở của nhà trường; 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, khai báo y tế. Thường xuyên tuần tra đảm bảo an toàn, an 

ninh phòng chống cháy nổ, tiết kiệm năng lượng điện. 

+ Các phòng chức năng bố trí một số vị trí viên chức và người lao động làm việc 

trực tuyến tại nhà, còn lại thực hiện nghỉ giãn cách. Hạn chế tối đa việc đến trường làm 

việc, những trường hợp cấp bách đến trường phải được sự đồng ý của đồng chí Hiệu 

trưởng. 

2. Hoạt động của các bộ phận thuộc trường 

Trưởng, phó phụ trách các phòng, khoa, xưởng có trách nhiệm triển khai đến 

toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, quyết 

liệt các nhiệm vụ đã nêu tại Chỉ thị số 17/CT-UBND, các văn bản chỉ đạo của Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội và của Nhà trường. 

3. Công tác thông tin, báo cáo:  

Các phòng, khoa, xưởng thuộc trường thực hiện chế độ báo cáo mỗi ngày 3 lần  

kể từ ngày 24/7/2021 trên zalo giao ban liên quan đến dịch bệnh covid-19 tại địa 

phương và gia đình vào các khung giờ sau: 

+ Lần 1: trước 10h00 

http://www.tokhaiyte.vn/


3 

 

+ Lần 2: trước 16h00 

+ Lần 3: trước 21h00 

Phòng TCHC có nhiệm vụ tổng hợp báo cáo Sở kịp thời 3 lần một ngày tương tự 

khung giờ trên sau một giờ nhận được báo cáo của các phòng, khoa, xưởng. 

Trường hợp có việc đột xuất, cấp bách các bộ phận báo cáo Ban giám hiệu và 

thông tin nhanh cho Phụ trách phòng TCHC. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Các phòng, khoa, xưởng và tổ chức đoàn thể có trách nhiệm tham mưu đề 

xuất với Ban Giám hiệu Nhà trường triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại 

Kế hoạch này. Phối hợp chặt chẽ với Phòng TCHC thực hiện chế độ thông tin báo cáo 

theo quy định. 

- Phòng TCHC có trách nhiệm theo dõi, tham mưu Ban giám hiệu đôn đốc, chỉ 

đạo các phòng, khoa, xưởng triển khai thực hiện Kế hoạch. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn 

thành phố Hà Nội để phòng, chống dịch Covid-19. Trường trung cấp nghề Nấu ăn - 

Nghiệp vụ du lịch và Thời trang Hà Nội yêu cầu các phòng, khoa chuyên môn nghiệp 

vụ, các tổ chức đoàn thể khẩn trương triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân 

viên và học sinh nghiêm túc thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Sở LĐTB&XH Hà nội (báo cáo); 

- Các Phòng, khoa; 

- Tố chức công đoàn, đoàn TN; 

- Lưu VT, TCHC. 

HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Hùng 

 


