BO GIAO DVC vA 1A0 TAO

TRI1NG BA! HQC MO
THANH PHO HO CHI MINH
S&54 /TB-DHM

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Bc 1p — Tir do — Hnh phüc
Thành phc H ChI Minh, ngày 2 5tháng 3 näm 2020

THÔNG BAO
V vic liii thôi gian tp trung h9c tii Trtrô'ng; tip tiic h9c trlrc tuyn (ELO,
LMS, ZOOM, GOOGLE MEET,...) và phông, chng djch bnh Covid-19
Can cir Chi thj s 06/CT-TTg ngày 3 1/01/2020 cüa ThU ttrâng ChInh phU vã Cong
van 265/BGDDT-GDTC ngày 0 1/02/2020 cUa B Giáo dic và Dào tao V/v trin khai Chi
thj s 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 cUa ThU tuâng ChInh phU;
Can cr Cong van s 26OIBGDDT-GDTC ngày 3 1/01/2020 cUa B Giáo diic và Dao
tio V/v phOng, chng djch bnh viêm dithng ho hp cAp do chUng mâi cUa vi rUt Corona
gay ra trong tnr?mg h9c;
Xét din bin djch bnh Covid- 19 con phUc ttp, dng thai tip ti1c thrc hin Thông
báo s 391/TB-DHM ngày 12/3/2020 cUa Trix&ng Dai hçc Mi Thành ph H ChI Minh
v vic lUi thai gian tp trung h9c tai Trung; sinh viên, h9c viên tiêp t%lc h9c tric tuyên
qua (ELO, LMS); tang cxing phOng, ch6ng djch bnh Covid- 19,
Nhà trtthng thông báo dn toàn th hçc viên, sinh viên, cong chirc, viên chc, ngui
lao dng cUa Tru?ing nhu sau:
1.Di vOi hc viên, sinh viên cUa Trithng:
- Tip tiic lUi thii gian tp trung h9c tai Tnthng cho dn khi có thông báo mâi.
- Trong th?yi gian chua tp trung hçc tp tai Tnr&ng, sinh viên và hçc viên vn së
tip ti1c h9c trrc tuyn (ELO, LMS, ZOOM, GOOGLE MEET,...) theo phuang an dã
thông báo cUa PhOng Quãn 1 dào tao hoc các dan vj cUa Trithng.
2. Di vâi các dan vj, cOng chirc, viên chirc, ngui lao dng cUa Trueing:
- Tip tic thixc hin các nhim vi theo phân công; giãng day, huàng dan, h trq sinh
viên, hçc vien h9c tp trrc tuyn; chuAn bj các diu kin t6t cho vic tap trung hc tp khi
có thông báo mcci.
- Tram Y th phun thuc diet khuAn, sat trUng cãc co sâ theo yeu cAu cUa nhà tnthng.
D nghj các dan vj, h9c viên, sinh viên, cong chUc, viên chiTrc, ngu&i lao dng thirc
hin nghiêm tUc nOi dung Thông báo nay vâ tIch circ phOng, chng djch./. '/No'i nhân:
- Dãng üy;
- Hi dong Truông;
- Ban Giám hiu;
- Các don vj trrc thuOc;
- Cong chi'rc, vien chIrc, ngui lao dng;
- Hpc viên, sinh viên;
- Lixu: VT.
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