
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:          /SLĐTBXH-GDNN 
V/v test nhanh Covid-19 cho cán bộ,  

giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên 

trong các trường cao đẳng, trung cấp công 

lập chuẩn bị dạy và học trực tiếp. 

Khánh Hòa, ngày       tháng 10 năm 2021 

                            

         Kính gửi: Sở Y tế. 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 9696/KH-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của 

UBND tỉnh về việc thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và 

phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Căn cứ Công 

văn số 9784/UBND-KT ngày 04 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh về việc 

kinh phí thực hiện tầm soát xét nghiệm cộng đồng, kiểm soát nguồn lây để 

phòng, chống dịch Covid-19. 

 Nhằm đảm bảo theo kế hoạch của UBND tỉnh và kế hoạch đào tạo giáo 

dục nghề nghiệp, theo dự kiến các cơ sở giáo dục, đào tạo, dạy nghề tổ chức 

dạy và học trực tiếp từ ngày 18/10, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây 

dựng kế hoạch test nhanh Covid-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học 

sinh, sinh viên của các trường cao đẳng và trung cấp như sau: 

1. Các trường trung cấp: số lượng và thời gian test nhanh thực hiện 

theo Kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2559/SGDĐT -VP 

ngày 07/10/2021. 

2. Các trường cao đẳng: 

 2.1. Đợt 1: Test nhanh Covid-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học 

sinh trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang, cụ thể: 

 - Số lượng: 229 cán bộ, giảng viên, nhân viên; 3.424 học sinh, sinh viên; 

 - Thời gian tiến hành: từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 10 năm 2021. 

 - Địa điểm: tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang (Địa chỉ: 

Đường N1, Khu trường học đào tạo và dạy nghề) 

Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, Tp. Nha Trang). 

2.2. Đợt 2: Test nhanh Covid-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học 

sinh trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, cụ thể:  

- Số lượng: 150 cán bộ, giảng viên, nhân viên; 1.700 học sinh, sinh viên.  

- Thời gian tiến hành: từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 10 năm 2021.  
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 - Địa điểm: tại trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa (84 Quang Trung - Nha 

Trang, Khánh Hòa). 

2.3. Đợt 3: Test nhanh Covid-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học 

sinh trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang, cụ thể:  

- Số lượng: 125 cán bộ, giảng viên, nhân viên; 2.498 học sinh, sinh viên. 

- Thời gian tiến hành: từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 10 năm 2021. 

 - Địa điểm: tại trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang (Địa chỉ: Số 02, 

đường Điện Biên Phủ, Phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa). 

 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ đề nghị các trường cao đẳng và 

trung cấp lập danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên 

cung cấp cho Sở Y tế tại thời điểm test nhanh Covid-19 theo thời gian trên. 

 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Y tế quan tâm tạo điều 

kiện cho Ngành giáo dục hoàn thành nhiệm vụ./. 

 

Nơi nhận:(VBĐT)                                                             
- Như trên; 
- UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Giám đốc Sở; 

- Các trường TC trực thuộc; 
- Trường CĐKTCNNT; 
- Trường CĐDLNT; 

- Trường CĐYTKH; 
- Lưu: VT, GDNN.  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

   

                   

                      Văn Đình TriMai MaXuân 

Trí 
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