
 
 

 
 

BÁO CÁO  
Tình hình hoạt động tháng 08 năm 2021 
   Kế hoạch công tác tháng 09 năm 2021 

 
A. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG THÁNG 08/2021 
- Nhận bàn giao cơ sở vật chất từ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa về việc thôi không 

trưng dụng khu Ký túc xá làm khu cách ly tập trung từ ngày 03/8/2021. 
- Số sinh viên ở tại ban khoảng 35 sinh viên. 
- Rà soát, sắp xếp lại phòng ở nội trú, triển khai thu hút người ở vào KTX 
- Thực hiện các công tác tuyên truyền tuyển sinh của Nhà trường. 
- Công tác phòng chống dịch bệnh COVID: 
Ban Quản lý Nhà ở sinh viên báo cáo trường hợp liên quan tới ca dương tính tại xã Tế 

Nông, huyện Nông Cống như sau: 
- Đồng chí Lê Thị Gái (là cán bộ vệ sinh môi trường) có tiếp xúc với 02 F1 tại xã Hoàng 

Giang huyện Nông Cống. Sáng ngày 23 và 24/8 đồng chí Gái có đi làm ở Ban và tiếp xúc với 5 
cán bộ trong ban, sau đó đồng chí Gái về nhà tại Thôn Kim Sơn – xã Hoàng Giang, chiều ngày 
24/8 thì có thông báo ca dương tính ở xã Tế Nông. Đến chiều ngày 25/8, đồng chí Gái báo cáo đã 
được cơ quan chức năng điều tra dịch tễ, 02 trường hợp F1 đã được xét nghiệm PCR và có kết 
quả âm tính. 02 trương hợp F1 không tiếp xúc gần với ca F0. 

- Hiện tại, huyện Nông Cống đã áp dụng chỉ thị 16 của Chính phủ, Ban QLNOSV có 02 
cán bộ là đồng chí Lê Thị Gái – xã Hoàng Giang (là cán bộ vệ sinh môi trường) và đồng chí Lê 
Công Hiển – xã Vạn Thắng (là cán bộ kỹ thuật) đang cư trú tại Huyện, vì vậy 02 cán bộ này phải 
thực hiện giãn cách xã hội tại nơi cư trú trong vòng 15 ngày, từ 16h ngày 25/8/2021. 

- Trước tính hình trên, đơn vị đã triển khai cho cán bộ Khai báo y tế và thực hiện đi làm 
50% số cán bộ hiện có./. 

B. NHỮNG NHIỆM VỤ CHÍNH TRONG THÁNG 09/2021 
- Tiếp tục công tác thu hút người ở vào KTX. 
- Bố trí cán bộ đi làm 50% số cán bộ hiện có. 
- Triển khai công tác xây dựng Mục tiêu chất lượng năm học 2021-2022. 
- Tiếp tục tăng cường công tác phòng dịch bệnh COVID. 
 

Nơi nhận: 
- BGH, P HCTH (để b/c); 
- Lưu: VT. 
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