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THÔNG BÁO 

Về việc cách ly người về/đến từ thành phố Hồ Chí Minh 

 

Căn cứ Công văn số 6180/UBND-KGVX  ngày 04/6/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đồng Nai về việc cách ly người về/đến từ thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Công văn số 2317/SGDĐT-VP ngày 04/6/2021 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Đồng Nai về việc cách ly người về/đến từ thành phố Hồ Chí Minh; 

Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh thông báo một số nội dung như sau: 

 1. Đề nghị cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh toàn trường thực 

hiện nghiêm túc việc khai báo y tế và quy định cách ly người về/đến từ thành phố 

Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại Công văn số 

6180/UBND-KGVX ngày 04/6/2021 (đính kèm), Công văn số 2317/SGDĐT-VP 

ngày 04/6/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai (đính kèm).  

 2. Trong thời gian này cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh toàn 

trường không đến thành phố Hồ Chí Minh (trường hợp đặc biệt phải được Hiệu 

trưởng đồng ý bằng văn bản). Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo 

quy định. 

 3. Cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh toàn trường nêu cao tinh 

thần trách nhiệm, tăng cường giám sát việc thực hiện quy định phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 tại cộng đồng dân cư, kịp thời phản ánh những trường hợp về/đến 

địa phương từ thành phố Hồ Chí Minh không thực hiện khai báo y tế và cách ly 

theo quy định của UBND tỉnh Đồng Nai tại Công văn số 6180/UBND-KGVX 

ngày 04/6/2021./. 

Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng; 

- Viên chức, người lao động toàn trường; 

- Học sinh (trên Website); 

- Niêm yết: Bảng tin, Website; 

- Lưu: VT. 
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