I TBND THANH PHO HA NOI
TR1XNG CAO BANG
BIIN TU' - BIN LJNH HA NOI
S
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CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phuic
Ha Nói, ngày ,13 tháng 02 näm 2020

THÔNG BAO
Vé vic tip tic kéo dài thôi gian nghi hQc d phông, chông d1ch viêm du'o'ng ho
hap cap do chuing mói cüa vi rut Corona gay ra (Covid - 19)
Trnâc din bin phüc tap cüa djch bnh viêm dithng ho hap cap do chüng
mi cüa vi rut Corona gay ra (Covid -19),
Can cir Biên bàn h9p Ban clii dao phông cMng djch cüa Nhà trung ngày
12/02/2019,
D dam bâo cho cong tác phông, chng djch bnh, Nhã trung quyt
djnh tip tiic kéo dài thai gian nghi giáng day, hc tp nhu sau:
1. Giàng viên và HSSV nghi giáng day, hc tp, thirc tp dn h& ngày
23/2/2020. Di vi hoc sinh các lop van hóa thiic hiên theo k hoach cUa S&
Giáo diic và Dào tao Ha Ni và Trung tam giáo diic thithng xuyên Câu Giây.
2. HSSV khóa 44 thrc hin báo v khóa lun tt nghip theo kê hoach cUa
phOng Dào tao. TriRmg h9p HSSV không dn Tniông duc, phâi thông báo cho
Nhà trueing thông qua giáo viên chU nhim, c vn h9c tip.
3. Khi viên chüc hành chinh va giáng viên kiém nhim tai các phông,
khoa trung tam lam vic bInh thithng, giãng viên thirc hin cong tác huOng dn
bào v khóa 1un thirc hin theo k hoach cüa phOng dào tao.
4. PhOng HSSV, các khoa chuyên mon thông báo ti h9c srnh sinh viên,
lânh dao các clan vj thông báo d vien chüc thuc clan v bi&.
5. Trong thji gian nghi, d nghj giâng viên và h9c sinh sinh viên nghiêrn
tüc thirc hin nghiêrn the nhithg khuyn cáo cüa B Y tê, tri.thng hçp Co các biu
hin nhim bnh, d nghj dn ngay ca sâ y t khám và báo cáo Nba trung
thông qua b phn Y t theo s din thoai: O384Ol836j4p-

No'i nit cm:
- Các phOng, khoa, TT trong truèng
- Lisu:VT, TC

KT. HIU TR!RNG
011u TRUN

