ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 2044/ĐHQGHN-CT&CTHSSV

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2021

V/v tăng cường triển khai các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình,
diễn biến mới của dịch bệnh

Kính gửi:
- Văn phòng ĐHQGHN;
- Công đoàn ĐHQGHN;
- Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên ĐHQGHN;
- Các đơn vị thành viên, trực thuộc.
Thực hiện công điện hỏa tốc số 13/CĐ-UBND ngày 07/7/2021 của Ủy ban
Nhân dân Thành phố Hà Nội về tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống
dịch Covid-19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh; văn bản số
2803/BGDĐT-GDĐH ngày 07/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác
tuyển sinh năm 2021 trong tình hình dịch Covid-19; trước tình hình dịch bệnh
diễn biến nhanh, phức tạp tại một số địa phương trong đó có Thành phố Hà Nội,
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đề nghị Văn phòng ĐHQGHN, Công đoàn,
Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên ĐHQGHN, các đơn vị thành viên, trực thuộc tiếp
tục thực hiện quyết liệt các nội dung sau:
1. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; tăng cường thực hiện nghiêm theo
các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Thành phố Hà
Nội đặc biệt là công văn số 1561/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 26/5/2021 của
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ĐHQGHN; không tụ tập quá 10
người ngoài trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện, nơi công cộng.
2. Quán triệt cán bộ, giảng viên, nhà khoa học, người lao động, học sinh, sinh
viên, học viên sau đại học của đơn vị phải gương mẫu, thực hiện nghiêm các quy
định của địa phương trong việc giám sát, quản lý người về từ các vùng/tỉnh, thành
phố có dịch: Từ 18h00 ngày 07/7/2021 áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch
bắt buộc đối với tất cả những người đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng
dịch (danh sách các vùng dịch được công bố, cập nhật thường xuyên trên Cổng
thông tin điện tử Bộ Y tế): Thực hiện khai báo y tế bắt buộc, cách ly tại nhà 07
ngày theo đúng hướng dẫn tại Quyết định 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y
tế (trừ trường hợp đi công tác công vụ trở về Hà Nội và tuân thủ đầy đủ các biện
pháp phòng, chống dịch theo quy định); tất cả các trường hợp từ vùng có dịch về

phải tổ chức xét nghiệm 03 lần (vào ngày đầu tiên, ngày thứ ba và ngày thứ sáu kể
từ ngày đi từ vùng có dịch về), sau đó tự theo dõi sức khỏe tiếp trong vòng 07
ngày; nếu có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở hoặc có biểu hiện mất vị giác...
phải thông báo ngay tới cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn quản lý sức
khỏe kịp thời.
Việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch đối với các trường hợp trên
sẽ được điều chỉnh, thông báo khi có hướng dẫn mới từ Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ
Y tế.
Yêu cầu cán bộ, giảng viên, nhà khoa học, người lao động, học sinh, sinh
viên, học viên sau đại học hạn chế tối đa di chuyển đến các vùng dịch và Thành
phố Hồ Chí Minh. Trường hợp bắt buộc phải đến với mục đích công vụ, làm việc
tại các cơ quan, tổ chức... có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng dịch
khác phải được cấp thẩm quyền cho phép, phải thực hiện nghiêm các quy định
phòng, chống dịch.
3. Công tác tuyển sinh đại học năm học 2021-2022 theo kế hoạch tại các đơn
vị thành viên, trực thuộc cần đặc biệt lưu ý thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch
Covid-19 theo văn bản chỉ đạo số 2803/BGDĐT-GDĐH ngày 07/7/2021 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo.
Đề nghị các đơn vị và cá nhân nghiêm túc thực hiện các nội dung tại công
văn này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- PGĐ Phạm Bảo Sơn (để c/đ);
- Lưu: VT, Ban CT&CTHSSV, Tr.45.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Hoàng Hải
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

2

