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THÔNG BÁO 

 VỀ VIỆC KÉO DÀI THỜI GIAN NGHỈ TẾT CANH TÝ 

ĐỂ PHÒNG TRÁNH DỊCH CÚM VIRUS CORONA 

 

          Thực hiện: 

- Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch 

bệnh viêm nhiễm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; 

- Công điện số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020 và Công văn số 260/BGDĐT-GDTC 

ngày 31/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phòng chống dịch bệnh viêm nhiễm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong trường học; 

Theo đề nghị của Phòng Công tác sinh viên, Phòng Hành chính tổng hợp và các Khoa, 

Bộ môn; 

Ban Giám hiệu quyết định kéo dài thời gian nghỉ Tết Canh Tý 2020 đối với sinh 

viên, học viên trong toàn Trường đến hết ngày 09/02/2020. Lý do để phòng tránh sự lây 

lan của dịch bệnh viêm nhiễm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. 

Phòng Công tác sinh viên, Các Khoa, Bộ môn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên phối hợp 

thông báo nhanh thông báo này cho sinh viên biết. 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục hoãn các lịch thi đầu học kỳ 2 – năm 

học 2019 - 2020 cho đến khi kế hoạch học tập của sinh viên được thực hiện trở lại. 

Phòng Công tác sinh viên phối hợp với Phòng Hành chính, Tổng hợp: 

- Tổ chức trực, kiểm tra và xử lý dấu hiệu mắc bệnh viêm nhiễm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của virus Corona gây ra;  

- Tăng cường trách nhiệm thực hiện phòng chống dịch bệnh viêm nhiễm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong khuôn viên 02 cơ sở và 02 

khu ký túc xá của Trường. 

Đề nghị công chức, viên chức, người làm hợp đồng và sinh viên, học viên thực hiện 

thông báo này.  
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                                                                                              (Đã ký) 

 

                                                                                     Nguyễn Thế Dũng 


