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Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2021 

Thực hiện Chỉ thị 18/CT-UBND ngày 30 tháng 09 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân 
thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tề- xã hội trên địa bàn Thành phố; Công văn 
số 32199/SLĐTBXH-GDNN ngày 05 tháng 10 năm 2021 về tổ chức hoạt động giáo dục nghề 

nghiệp theo Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30/09/2021. Theo đó, quy định “Đối với các 

người học đã được tiêm đủ liều vaccine, có thể dạy-học trực tiếp nếu đảm bảo các tiêu chí 

an toàn theo quy định”. 

Để công tác đào tạo nhanh chóng được hoạt động trực tiếp trở lại một cách an toàn, 
hiệu quả, Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.Hồ Chí Minh đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên 
và học sinh sinh viên(CBNVGV, HSSV) có tuổi từ 18 trở lên thực hiện tiêm đủ liều vaccine 

theo quy định. Đối với người học chưa đủ 18 tuổi, chờ hướng dẫn tiêm vaccine của Bộ Y tế. 

Địa điểm tiêm vaccine, đề nghị CBNVGV, HSSV liên hệ đăng ký tại địa phương nơi 

đang ở thường trú hoặc tạm trú(Tổ trưởng-phó khu phố hoặc UBND phường) để được tiêm 
vaccine theo quy định. Đối với những CBNVGV, HSSV đã về quê thuộc các tỉnh chưa được 
tiêm vaccine có thể quay trở lại Thành phố để được tiêm sớm phục vụ hoạt động giảng dạy, 

học tập tập trung. Hiện nay, vaccine an toàn, hiệu quả nhất là vaccine được tiêm phòng 

sớm nhất. Sau khi tiêm, đề nghị CBNVGV báo cáo Trưởng khoa và học viên báo cáo với giáo 
viên chủ nhiệm, cán bộ quản lý lớp để Nhà trường cập nhật, theo dõi. 

Căn cứ tình hình thực tế từng thời điểm, Nhà trường sẽ quyết định và ban hành kế 
hoạch cho từng lớp, từng đối tượng được đến trường để học và thi trước. Theo quy định hiện 

nay, các đối tượng được ưu tiên hoạt động tập trung: 

1) Tiêm đủ liều vaccine. 
2) F0 đã điều trị khỏi bệnh. 

3) Đối tượng khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh sinh viên thực hiện đầy đủ nội dung 
nêu trên./. 
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