
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT 

 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:         /TB-ĐHGTVT 
 Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
V/v tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/ CT-UBND ngày 

23 tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội  

  
Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; các văn bản chỉ đạo 

của Bộ chính trị, Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng 

Hà Nội và Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch 

UBND Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn 

Thành phố Hà Nội để phòng chống dịch COVID-19; Nhà trường đề nghị toàn thể cán 

bộ, viên chức, người lao động, người học trong toàn Trường thực hiện tốt các nội 

dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17/ CT-UBND ngày 23 

tháng 7 năm 2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội và tuân thủ nghiêm túc các 

nội dung đã được quy định theo Thông báo số 644/TB-ĐHGTVT ngày 24 tháng 7 

năm 2021, Thông báo số 650/TB-ĐHGTVT ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải cho đến khi có thông báo mới. 

2. Thường xuyên theo dõi thông tin, hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y 

tế, UBND Thành phố Hà Nội, UBND Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương về 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để có biện pháp phòng, chống tốt nhất cho bản 

thân, gia đình và xã hội. 

3. Phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ Thông báo này và cập nhật chỉ 

đạo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch báo 

cáo Ban Giám hiệu để chỉ đạo thực hiện. 

Nhận được thông báo này, kính đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc Trường phổ 

biến đến các thành viên của đơn vị mình được biết và nghiêm túc thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo); 
- Các đơn vị trong toàn Trường (để t/h); 

- Lưu HCTH. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương 
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