
BỘ GIÁO  DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
___________________ 

 

Số:              /BGDĐT-GDĐH 

V/v chung tay với Thủ đô  
ứng phó khẩn cấp dịch COVID-19 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

___________________________________________________ 
 

Hà Nội, ngày        tháng 7  năm 2021 

Kính gửi: Các trường đại học, học viện, cao đẳng sư phạm 
 (danh sách kèm theo) 

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để chuẩn bị phương án 
trong trường hợp dịch bệnh có thể bùng phát trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng sư 
phạm thuộc, trực thuộc Bộ GDĐT trên địa bàn Thành phố Hà Nội và các địa 
phương lân cận thực hiện các công việc sau:  

1. Chung tay với Thủ đô ứng phó khẩn cấp với diễn biến phức tạp của 
dịch COVID-19, theo đó chuẩn bị phương án sẵn sàng điều chuyển sinh viên, 
cán bộ đến khu vực an toàn và dành các khu vực ký túc xá, nhà thi đấu, sân vận 
động, hội trường có thể sử dụng để thành lập khu vực cách ly, điều trị hoặc tổ 
chức các hoạt động y tế khác để phòng, chống COVID-19. 

2. Cung cấp KHẨN các số liệu cơ sở vật chất về ký túc xá, nhà thi đấu, 
sân vận động, hội trường có thể sử dụng để thành lập khu vực cách ly, điều trị 
hoặc tổ chức các hoạt động y tế khác để phòng, chống COVID-19 tại địa chỉ sau 
đây: http://bit.ly/khaosatktx.  

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ với ông Vũ 
Ngọc Hà, chuyên viên chính Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo qua 
email: vnha@moet.gov.vn hoặc di động: 0989242415. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để Nhà trường biết và tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- UBND Thành phố Hà Nội; 
- BCĐ PC COVID-19, Bộ GDĐT; 
- Lưu: VT, GDĐH. 
 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 

 
 

Hoàng Minh Sơn 



BỘ GIÁO  DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
___________________ 

 

 

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN,  
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM  

(kèm theo Công văn số         /BGDĐT-GDĐH ngày        tháng  7  năm 2021) 
 

STT Tên trường 

1 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

2 Trường Đại học Giao thông vận tải 

3 Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương 

4 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

5 Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

6 Trường Đại học Mở Hà Nội 

7 Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp 

8 Trường Đại học Hà Nội 

9 Trường Đại học Ngoại thương 

10 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

11 Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội 

12 Trường Đại học Thương mại 

13 Trường Đại học Xây dựng 

14 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 

15 Học viện Quản lý giáo dục 

16 Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương 
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