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THÔNG BÁO 
Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 

Căn cứ nội dung cuộc họp của Ban giám hiệu và lãnh đạo các phòng liên quan vào lúc 

08g ngày 01 tháng 05 năm 2021, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt thông báo đến đến toàn 

thể viên chức, người lao động và người học trong Trường về việc thực hiện các nhiệm vụ phòng 

chống dịch COVID-19 như sau: 

I. Nhiệm vụ chung 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung của các thông báo về công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 (theo văn bản chỉ thị của Chính phủ, Bộ GDĐT và của tỉnh Lâm Đồng; theo 

thông báo số 390/TB-ĐHĐL ngày 26 tháng 04 năm 2021 và theo thông báo số 391/TB-

ĐHĐL ngày 26 tháng 04 năm 2021). 

2. Tất cả cán bộ, người học đi và đến từ những nơi có dịch cần thực hiện nghiêm túc các 

quy định về phòng chống dịch như: khai báo y tế, thực hiện tự cách ly… 

3. Tất cả cán bộ, người học phải mang khẩu trang và đo thân nhiệt khi vào khuôn viên nhà 

Trường; thực hiện các quy định về 5K, v.v. 

II. Tổ chức thực hiện 

1. Trưởng các đơn vị: 

Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác phòng chống dịch COVID-

19 và các nội dung khác theo thông báo số 390 và 391 nói trên; Trong trường hợp để xảy 

ra sai phạm trong phạm vi thuộc quyền quản lý thì bị xử lý theo quy định của pháp luật; 

Thường xuyên cập nhật các thông tin và các chỉ đạo từ Bộ y tế, Bộ GDĐT và các cơ 

quan liên quan để quán triệt đến cán bộ và người học của đơn vị. 

2. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên: Thực hiện kiểm tra việc đo thân nhiệt đối với 

tất cả cán bộ, người học vào khuôn viên Trường, Khu nội trú. 

3. Phòng Cơ sở Vật chất: Tiếp tục thực hiện công tác khử khuẩn và vệ sinh toàn bộ các 

tòa nhà hành chính và các giảng đường; đảm bảo đầy đủ dung dịch diệt khuẩn ở cửa ra 

vào các tòa nhà trong khuôn viên A và B. 

Đề nghị trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện nội dung thông 

báo này./. 

Nơi nhận: 

- Các đơn vị; 

- Lưu: VT.  

 

        

 


