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THÔNG BÁO
Về việc đi học trở lại của sinh viên, học sinh và học viên 

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình 
hình mới;

Thực hiện Văn bản số 1556/UBND-VX ngày 28 tháng 4 năm 2020 của UBND thành 
phố Hồ Chí Minh về việc đi học trở lại của học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo 
phổ thông, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Văn bản số 11275/SLĐTBXH-GDNN ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội về việc đi học lại của sinh viên, học sinh, học viên khối 
Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố, Nhà trường thông báo kế hoạch nhập học 
trở lại của sinh viên, học sinh và học viên (SVHS, HV) và việc thực hiện phòng chống 
dịch Covid-19 tại trường Cao đẳng Điện lực Tp. Hồ Chí Minh như sau:
1. Thời gian nhập học:

      Từ ngày 11/05/2020: Tất cả SVHS và học viên nhập học bình thường. 
2. Yêu cầu đối với học sinh, sinh viên, học viên:

- Theo dõi thời khóa biểu trên website của nhà trường và nhập học theo đúng lịch 
học của lớp mình.

- Thực hiện đeo khẩu trang đúng quy định, không bị nóng sốt và ho, hoàn thành khai 
báo y tế mới được vào học.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị của 
Chính phủ và hướng dẫn của Bộ y tế.

- Mỗi người học phải tự mang theo bình nước cá nhân để sử dụng trong thời gian 
học trên lớp.
3. Đối với các Khoa/Phòng/Trung tâm:

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo do cấp trên và Nhà trường ban 
hành.

- Nhắc nhở giảng viên kiểm soát việc phòng chống dịch Covid-19 của SVHS, HV 
khi vào học, đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm quy định.

Trường yêu cầu tất cả SVHS, HV và các đơn vị thực hiện nghiêm các yêu cầu trên 
nhằm phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả./.
Nơi nhận:
- P.ĐT, P.QLHSSV (e-copy);
- Các đơn vị (e-copy);
- Lưu: VT, TCHC.  
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