
BO GIAO D1JC vA DAo TiO 
TRIXONG IMI HOC MO 

THANH P110 HO Cli MINH 

CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
Dc lap — Tir do — Htnh phuic 

   

So: 391/TB-DHM Thành ph Hd ChI Minh, ngày 12 tháng 3 nãm 2020 

THÔNG BAO 
Vê vic tip tiic lüi thôi gian tp trung h9c ti Trtrông; sinh viên, hQc viên 

tiêp tiic hQc triyc tuyên (ELO) và qua h thông quãn l hçc tp (LMS); 
tang ctrô'ng phông, chông djch bnh Covid-19 

Can cfr Chi thj s 06/CT-TTg ngày 3 1/01/2020 cüa Thu tung Chjnh phü và Cong 
van 265/BGDDT-GDTC ngày 0 1/02/2020 cüa B Giáo diic vã Dào tao  V/v trin khai Chi 
thj s 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 cüa ThU tuâng ChInh phU; 

Can cU Cong van s 260/BGDDT-GDTC ngày 3 1/01/2020 cUa B Giáo dijc va 
Dào tao  V/v phOng, chng djch bnh viêrn dung ho hap cap do chUng mài cUa vi rUt 
Corona gay ra trong trtthng h9c; 

Tip tVc  th?c hin Thông báo s 177/TB-DHM ngày 13/02/2020 cUa Tru?mg Dai 
h9c MO Thành ph H ChI Minh v vic 1Ui thñ gian tp trung hQc tai  Tru?ng và diu 
chinh k hoach h9c t.p di vâi hQc viên, sinh viên do djch bnh vi rUt Corona gay ra; 

Can CU Biên ban s 389/BB-DHM ngày 12/3/2020 cUa Trtr?mg Dai  h9c Mo Thành 
ph6 H ChI Minh v phOng chng djch bnh do vi rUt Covid-19 gay ra, 

Nhà tru'Ong thông báo dn toàn th hçc viên, sinh viên, cong chUc, viên chUc, ngthi 
lao dng cUa Tri.rO'ng nhix sau: 

1. Di vOi hoc viên, sinh viên cUa TruOng: 

- Tiêp t11c lUi thOi gian ttp trung h9c tai  Trithng dn ht ngày 29/3/2020. 

- Trong thOi gian chua tp trung h9c ttp tai  Trtthng, sinh viên và h9c viên van Se 
tip tic h9c trc tuyn (ELO) hoac qua h tMng quãn 1 hçc tp (LMS) theo phuang an 
dä thông báo cUa Phông Quãn 1 dào tao  hoc các dcm vi cUa TruOng. 

2. D6i vOi các dan vj, cong chUc, viên chUc, ngithi lao dng cUa Trix?mg: 

- Tiêp tiic th?c hin Thông báo so 177/DHM ngày 13/02/2020 cUa Hiu tnrmg. 
DOng th?i chun bi các diêu kin tot cho vic tp trung dçit h9c mOi. 

- Tram Y t thrc hin phun thuc dia khuân, sat trUng các ca sO cUa TruOng trixOc 
khi tp trung dcxt h9c rnOi theo chi dao  cUa Bô Giáo diic và Dào tao  và cUa ngành y tê. 

D nghj toàn th các dan vj, hQc viên, sinh viên, cong chUc, viên chUc, ngiiOi lao 
dng thtrc hin nghiêm tUc ni dung Thông báo nay và tIch circ phOng, chng djch./. 

U TRIJNG 

-Lu'u:VT. iyên Minh Ha 

Noi n/ian: 
- Dárig üy; 
- Hi dông TnrOiig; 
- Ban Giárn hiêu; 
- Các dan v cCia Tnr&ig; 
- H9c viên, sinh viên; 
- Cong chac, vien chic, ngu'Oi lao dng; 
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