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THÔNG BÁO
Về việc cho sinh viên nghỉ học do dịch cúm Corona (nCoV)
Căn cứ Công văn số 260/BGDĐT-GDTX ngày 31/01/2020 của Bộ
GD&ĐT về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới của vi rút Corona gây ra trong trường học,
Được sự đồng ý của Giám đốc Học viện, Phòng Đào tạo thông báo thay
đổi thời gian học tập như sau:
1. Đối tượng
- Sinh viên hệ kỹ sư dân sự;
- Không áp dụng đối với học viên hệ quân sự, học viên hệ quân sự trả
phép và học tập theo đúng kế hoạch của Học viện đã ban hành.
2. Thời gian: Sinh viên hệ kỹ sư dân sự nghỉ đến hết ngày 09/02/2020 và
bắt đầu học tập từ ngày 10/02/2020.
3. Sinh viên hệ kỹ sư dân sự
Trong thời gian nghỉ học, sinh viên ở tại địa phương và hạn chế đi lại, cập
nhật thường xuyên thông báo của Học viện cũng như các biện pháp phòng
chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
4. Các khoa, viện
- Thông báo cho giảng viên việc thay đổi kế hoạch học tập của sinh viên
hệ kỹ sư dân sự;
- Bố trí học bù vào 02 tuần dự trữ của học kỳ 2 năm học 2019-2020;
- Tuyên truyền tới mọi cán bộ, giảng viên và sinh viên về dịch bệnh và
các biện pháp phòng bệnh, cách thức tự theo dõi sức khỏe, khai báo khi có biểu
hiện nghi ngờ mắc bệnh; đeo khẩu trang khi tới chỗ đông người hoặc khi tiếp
xúc với người có biểu hiện sốt, ho;
Ghi chú: Mọi thông tin liên hệ Phòng Đào tạo (qua Ban Quản lý Đào tạo,
tầng 1, nhà S4 hoặc theo số điện thoại Đ/c Mạnh 0979.731.766).
Nhận được Thông báo này, đề nghị các khoa, viện quản lý sinh viên dân
sự quán triệt tới mọi sinh viên để thực hiện nghiêm túc./.
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