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           Kính gửi: Các đơn vị Khoa, Phòng, Tổ trực thuộc 
 

Thực hiện Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai 

triển khai một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 trong Nhà 

trường như sau: 

1. Tạm dừng tất cả các hoạt động trong Nhà trường từ 00 giờ 00 ngày 

28/8/2021 để phòng chống dịch. Điều chỉnh các hoạt động của Nhà trường từ 

trực tiếp sang trực tuyến trong suốt thời gian thực hiện giãn cách, bao gồm: 

- Tiếp tục tổ chức dạy và học chuyên môn nghiệp vụ qua hình thức trực 

tuyến. Giảng viên được phân công giảng dạy thực hiện dạy học trực tuyến tại 

nhà theo thời khóa biểu và link lớp học đã được Nhà trường cung cấp. Phòng 

Đào tạo, phòng Công tác HSSV, phòng Hành chính quản trị, phòng TCCB-

Thanh tra và các Khoa đào tạo quản lý chặt chẽ công tác dạy và học trực tuyến; 

xây dựng phương án kiểm tra trực tuyến phù hợp; thực hiện nghiêm việc kiểm 

tra, giám sát để đảm bảo tiến độ chương trình và chất lượng dạy học. 

- Các phòng ban làm việc theo hình thức trực tuyến. Trong trường hợp cần 

thiết phải giải quyết công việc tại cơ quan sẽ do Hiệu trưởng quyết định, phân 

công, bố trí phù hợp với yêu cầu công tác và đảm bảo các điều kiện về phòng, 

chống dịch. 

- Việc thực hiện Công văn số 397/CĐSP-HCQT ngày 27 tháng 8 năm 

2021 về việc tổ chức học chính trị đầu năm và học tập chuyên đề “Học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực; tự cường 

và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”: Vẫn tiếp tục thực hiện 

đầy đủ các nội dung của Công văn. Toàn thể CBVC học tập chính trị và Chuyên 

đề theo hình thức trực tuyến. Nếu đến hạn nộp bài thu hoạch mà chưa hết thời 

gian giãn cách, phòng Tổ chức cán bộ-Thanh tra tham mưu lãnh đạo Trường làm 

việc với Ban tuyên giáo Thành ủy Pleiku để lùi thời gian nộp bài. 

2. Phòng Hành chính quản trị chỉ đạo, quản lý, điều hành tổ bảo vệ tiếp 

tục đảm bảo công tác an ninh trật tự; kiểm tra, kiểm soát trong thời gian nghỉ Lễ 

Quốc khánh 2/9 và trong thời gian giãn cách xã hội trên phạm vi toàn thành phố 

Pleiku theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. Thực hiện báo cáo tình hình F0, F1, F2 và các 

báo cáo nhanh theo đúng yêu cầu của cấp trên.  

3. Phòng Đào tạo phối hợp các phòng, khoa, tổ trực thuộc tham mưu xây 

dựng Phương án tổ chức dạy học năm học 2021-2022 ứng phó với tình huống 

dịch Covid-19 dự báo còn có thể kéo dài và diễn biến phức tạp, trong điều kiện 

bình thường mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 
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4. Các đơn vị trong Nhà trường tăng cường công tác thông tin, tuyên 

truyền về dịch bệnh; cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo 

của cơ quan chức năng cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên trong đơn 

vị mình quản lý. Đảm bảo 100% thực hiện nghiêm các quy định trong thời gian 

thực hiện giãn cách. Đôn đốc, kiểm tra và xử lý những trường hợp vi phạm theo 

quyền hạn được giao. 

Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:      

 - Các đơn vị (thực hiện);   

- Lưu: VT. 

                                                                                                                                                                                                                

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

TS. Nguyễn Thị Thu Hà 

 

 

 

 


