
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
THANH PHO THAI NGUYEN Dc Ip - Tir do - Hanh phüc 

S&  45f  /UBND-YT TP. Thai Nguyen, ngàyjoi' tháng 12 näm 2021 

V/v dam bão an toàn phông ch6ng djch 
COVID-19 trong tiên khai Dê an to chtrc 
thi dánh  giá  nâng hrc tiéng Anh nm 2021 

cüa Di hoc Thai Nguyen 

KInh gCri: 

- UBND tinh Thai Nguyen; 
- Sâ Y t Thai Nguyen; 
-  Dai  h9c Thai Nguyen. 

Can cir các van bàn chi  dao,  hithng dk cüa Trung uong, tinh, thành ph 

va ngành y t v vic thc hin bin pháp thIch 1rng an toàn, linh hot, kim 
soát hiu qua djch COVID-19 trên dja bàn. 

UBND thành ph6 nhn di.rcic Cong van s6 2352/DHTN-CTHSSV ngà.y 
22/12/2021 cüa Dai  hc Thai Nguyen v vic báo cáo, xin kin trin khai 

, -, . De an to chuc thi danh gia nang 1rc tieng Anh nam 2021 trong giai doan 
phông, chng djch COVID-19 gri kern theo Quyt djnh s6 2020/QD-DHTN 
ngày 15/11/202 1 v vic ban hành D an t chüc dánh giá và cp chirng chi 
NLNN theo khung NLNN 6 bc dung cho Vit Nam trong giai don phOng, 
chng djch COVID-19 tai  Trung tam Khâo thI và Quán 1 ch.t krqng giáo dic - 
Dai h9c Thai Nguyen, UBND thành ph Thai Nguyen có ' kin nhu sau: 

- Nht trI vói ni dung trin khai D an t chüc thi dánh giá näng 1rc 

ting Anh nàm 2021 tai  Cong vAn s 2352/DHTN-CTHSSV ngày 22/12/2021 
và D an gui kern cüa Dai  h9c Thai Nguyen. 

- D nghj don vj t chIrc 1y mu xét nghim b&ng phi.rong pháp 
Realtime-PCR cho cac thành phAn t chic và tham gia kS'  thi; có kt qua xét 
nghim trong vông 72 gi tru&c khi t chüc k' thi. 

- Trong qua trInh trin khai t chüc thrc hin, UBND thành ph6 Thai 
Nguyen d nghj Dai  hc Thai Nguyen tuãn thu nghiêrn các quy djnh v phông 
chng djch COVID-19 cüa tinh và thãnh ph va thrc hin nghiém theo D an 

nêu trên; 

- Chju trách thirn truóc UBND tinh, Ban Chi dao  phOng chng djch 

COVID- 19 tinh Thai Nguyen, thành ph Thai Nguyen và CC  co quan chüc 
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näng v vic dam báo tuân thu cac quy djnh phông chng djch COVID-19, 
tuyt di không d xãy ra lay  thim djch COVID-19 trong qua trmnh t chic 
thirc hin. Nu tInh hInh djch COVID-19 din bin phüc tp thI có th thay 

di hmnh thüc phü hçip hoAc  tam  drng t chüc d dam bão an toàn phông, 

chng djch. 

UBND thành ph Thai Nguyen báo cáo, dé nghj UBND tinh cho kin 

chi dao./. 
Noi nhcin: 
- UBND tinh (báo cáo); 
-Nhtrtrên; 
- LAnh  dao UBND thành phô; 
- Liru: VT, VP.afr 

Nguyen Th Tuyêt 
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DtI HQC THAI NGUYEN 

S6:°& /DHTN - CTHSSV 
V/v báo cáo, xin ' kin trin khai D an t 
chüc thi dánh giá nng 1rc tiêng Anh nàm 
2021 trong giai doan phông, chOn.g dich 
COVID -19 cüa Di hQc Thai Nguyen 

CQNG HOA xA HQI CHU NGIIiA VIT NAM 
Dc Lap  - Tr do - Hanh phüc 

Thai Nguyen, ngày thdng 12 nàm 2021 

Kinh giri: - U' ban nhân dan thành ph Thai Nguyen; 
- Ban chi dao phông, ch&ig Covid — 19 Thành ph Thai Nguyen. 

Can ctr COng van si 37271UBND-KGVX ngày 09/08/2021 cUa UBND tinh Thai 
Nguyen v dMu chinh bin pháp cách ly, lAy mu xét nghim và v sinh khü khuAn 

phOng, cMng djch COVID-19; 
Can cr Cong vAn s6 2705/UBND-VP ngày 09/08/2021 cüa IJBND thânh ph Thai 

Nguyen yE diEu chinh bin pháp each ly, lAy mu xét nghim và v sinh khcr khuAn 

phOng, chông dlch  COVID-19; 
CAn c Cong vAn 5034/ UBND/KGVX ngày 15/10/2021 cUa IJBND tinh Thai 

Nguyen yE vic giám sat ng.rii yE tr khu vi,rc có dich Covid 19; 
CAn cir Quyét djnh s6 2020 /QD-DHTN ngày 15/11/2021 eüa Giám d6c Di hçc 

Thai Ngi.iyCn yE vic ban hãnh DE an t chüc thi dánh giá Va cAp chthig chi NLNN theo 
KNLNN 6 bc diing cho Vit Nam trong giai don phàng ch6ng Covid 19 t.i Trung tarn 
Khão thi vã Quán I chAt krcmg giáo d,ic - Di hçc Thai Nguyen; 

Di hçc Thai Nguyen báo cáo va xin ' chi dao cüa Ban chi do phOng, chng Covid 

- 19 và (Jy ban nhãn dan thãnh ph Thai Nguyen yE vic triEn khai DE an t chüc thi dánh 

giá nang Iijc tiEng Anh thco dnh dng KNLNN 6 bc dung cho Vit Nam  (co  D an g&i 

kern theo Cong van nay). 
Thñ gian thi: Các ngày 28, 29/12/202 1 

Dja diEm thi: Tai  Di hQc Thai Nguyen 
Di hç>c Thai Nguyen kInh mong Uy ban nhãn dan thãnh ph6 Thai Nguyen; Ban chi 

do phOng, chng Covid — 19 Thành ph Thai Nguyen xem x&, cho )2 kiEn ehi do dE Dai 
hoc Thai Nguyen ti-Mn khai kjp thai cong tác thi, darn bâo k' thi dt hiu qua, an bàn. 

Trân trong cam an.!. 

Noinhân. 
- UBND tinh N1 Nguyen; 
- UBND thAnk phA Thai Nguyen; 
- BCD phông, chông Covid— 19 DHTN; 
- Liru: VT. 
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