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Đà Nẵng, ngày 31  tháng 03 năm 2020 

THÔNG BÁO  

Về việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

và thực hiện làm việc trực tuyến tại nhà 

 

Kính gửi:  - Cán bộ, viên chức, người lao động toàn Phân hiệu 

   - Các đơn vị có liên quan 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; 

Căn cứ thống nhất tại cuộc họp Chi ủy, Ban Giám đốc Phân hiệu lúc 14 giờ ngày 

31 tháng 03 năm 2020, 

Phân hiệu Đà Nẵng thông báo và yêu cầu thực hiện một số biện pháp như sau: 

1. Đối với các đơn vị có liên quan: Trường SULECO; Công ty Cổ phần Xây 

dựng và đầu tư CPC; Căng-tin phải thực hiện nghiêm túc chỉ thị 16/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Đối với các đơn vị và cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Phân hiệu: 

Thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và làm việc trực 

tuyến tại nhà kể từ 0 giờ ngày 01/04/2020 đến ngày 15/04/2020. Ban Giám đốc giao 

nhiệm vụ cho các trưởng đơn vị phân công, theo dõi và báo cáo nhanh nội dung làm 

việc thông qua phòng TCHCQT tổng hợp hằng ngày (thầy Mai Xuân Đào). Phân hiệu 

sẽ tổ chức họp và làm việc trực tuyến theo lịch công tác tuần gởi email các nhân. 

Trưởng đơn vị kiểm tra khóa các cửa niêm phong toàn bộ: kho xưởng, phòng Tài 

chính kế toán, phòng thực hành, phòng học, thư viện, hội trường, KTX… (liên hệ 

phòng văn thư để nhận giấy niêm phong). 

3. Đối với Tổ bảo vệ-Chăm sóc cây xanh: vẫn trực làm việc bình thường. 

4. Trực cơ quan: 

Phân công đ/c Nguyễn Trường Sang – Phó Giám đốc Phân hiệu; đ/c Trần Văn 

Chư – Phụ trách phòng Khảo thí-KH&HTQT (nhà trong khu vực tổ dân phố với cơ 

quan) trực cơ quan trong thời gian trên. 

5. Trực ANTT: 

Giao phòng TCHCQT phân công sắp xếp thực hiện theo quy định. 

 Các số điện thoại Ban Giám đốc khi cần liên lạc: 



 1/ Huỳnh Ngọc Hào  090. 357.7714 

 2/ Nguyễn Trường Sang  097. 545.6622 

 Nhận được thông báo này, yêu cầu các đơn vị, các nhân thuộc phân hiệu và các 

đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

 
 


