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Số:        /TB-CĐĐLHCM Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học và phòng, chống dịch bệnh
Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV)

Thực hiện Văn bản số 396/UBND-VX ngày 06 tháng 02 năm 2020 về việc kéo 
dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh do 
dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV);

Tiếp theo Thông báo số 32/TB-CĐĐLHCM ngày 03/02/2020 về việc nghỉ học và 
phòng, chống dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, Nhà 
trường thông báo như sau:
1. Kéo dài thời gian tạm nghỉ học cho sinh viên, học sinh (SVHS)

Toàn thể sinh viên, học sinh (SVHS) được kéo dài thời gian tạm nghỉ học thêm 
một tuần (từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 16/02/2020). Ngày thứ Hai (17/02/2020), 
SVHS sẽ trở lại học bình thường theo Thời khóa biểu. Cán bộ, viên chức và người lao 
động các đơn vị vẫn làm việc bình thường theo lịch của đơn vị.

Trong thời gian nghỉ học, SVHS ở tại địa phương và hạn chế đến nơi đông người, 
cập nhật thường xuyên các thông báo của Nhà trường cũng như có các biện pháp phòng 
chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Nếu SVHS có ý kiến hoặc thông tin gì cần 
trao đổi thì liên hệ với phòng Quản lý sinh viên và phòng Đào tạo để được giải đáp.

Đề nghị các Khoa, Phòng chức năng liên quan thông báo đến toàn thể SVHS 
được biết và có kế hoạch tổ chức học bù cho SVHS sau khi lịch học chính thức được bắt 
đầu trở lại.
2. Tổ chức phòng, chống dịch bệnh
- Các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nCoV của Trường có trách nhiệm 
chỉ đạo, triển khai thực hiện theo các nhiệm vụ được phân công.
- Các đơn vị và CBVC-LĐ: Chủ động có các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến 
cáo của Bộ Y tế; hạn chế đến nơi đông người; không đi du lịch hoặc đến làm việc vùng 
đang có dịch, bệnh; Trưởng đơn vị có biện pháp quản lý, theo dõi CBVC-LĐ đến từ 
vùng có dịch (Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Khánh Hòa) báo cáo cho BGH vào trước 16g00 
hàng ngày.
- P.TCHC phối hợp chặt chẽ với bộ phận y tế Tổng công ty Điện lực miền Nam và cơ 
quan y tế địa phương để thông tin, nắm bắt diễn biến của dịch trong nhà trường và khu 
vực, tham mưu việc phối hợp xử lý khi có bệnh dịch phát sinh.

Trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- EVN SPC (e-copy, để b/cáo);
- Các đơn vị (e-copy, để th/hiện);
- Khoa KHCB (e-copy, để đăng website);
- Lưu: VT, TCHC.  
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