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Kính gửi: UBND phường Bửu Long 

 

Vừa qua, Trường Đại học Lạc Hồng nhận được Văn bản số 424/UBND ngày 

22 tháng 7 năm 2021 của UBND phường Bửu Long về việc đề nghị hỗ trợ địa điểm 

xét nghiệm SARS-CoV-2 tự nguyện đối với nhân dân trên địa bàn phường Bửu Long. 

Trường Đại học Lạc Hồng có ý kiến như sau:  

1. Thống nhất hỗ trợ Cơ sở 5 của trường để UBND phường Bửu Long làm 

địa điểm tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 tự nguyện đối với nhân dân trên địa bàn 

của phường, từ 07 giờ 00 ngày 23/7/2021. 

2. Đề nghị UBND phường xem xét thực hiện phun khử khuẩn trước và sau 

khi tổ chức làm địa điểm xét nghiệm để đảm bảo an toàn dịch bệnh. 

3. Nhà trường cử Ông Châu Quang Trạng, Trưởng phòng Quản trị thiết bị 

làm đầu mối bàn giao cơ sở vật chất của trường cho UBND phường. 

(Điện thoại di động của Ông Châu Quang Trạng: 0914 485 123). 

Đối với các nhân viên bảo vệ tại Cơ sở 5 của trường vẫn làm nhiệm vụ bình 

thường.  

Yêu cầu Ông Châu Quang Trạng và các nhân viên bảo vệ tại Cơ sở 5  tích cực 

hỗ trợ cho phường Bửu Long trong thời gian phường tổ chức xét nghiệm; đồng thời, 

phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch. 

Trân trọng kính chào./. 
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