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V vic t chrc giàng dy tp trung
tir ngãy 08/03/202 1

CONG HOA xA HQI CHIJ NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hnh phüc
ThànhphHt ChIMinh, ngàyO.Ztháng 03 nàrn 2021

KInh gui:
-

Các dan vj thuc Truô'ng
Giãng viên, ngui lao dng, sinE viên, h9c viên

Can cu cong van s' 546/UBND-VX ngày 24 tháng 02 näm 2021 cüa Uy ban nhân
dan Thành phó H ChI Minh v vic cho phép hoc sinh, sinh viên, h9c viên Thành ph
quay lai trix?mg h9c tp tr ngày 01 tháng 03 näm 2021;
Thirc hin K hoach Dào to Dai h9c h chInE quy näm h9c 2020 — 2021.
Tnrmg Dai hQc Ma Thành ph H ChI MinE (sau day gci là Truàng) d nghj các
dan vj thông báo dn giãng viên, sinh viën, nguO'i h9c v vic t chirc giãng dy tp
trung tai tru?mg tr ngày 08 tháng 3 11am 2021, ci th nhix
- Sinh viên trâ v t1r vüng djch hoac tCrng di chuyn dn vOng có djch phài thirc
hin khai báo vài ca sâ y th dja phuang d duçxc theo dOi và kim tra sirc khOe theo
hiiang dn cUa Trung tam Kim soát Bnh tat Thành ph.
- Sinh vien phãi thirc hin nghiem tüc vic deo khu trang trén duông dn tnrang
và trong su& thi gian có mt tai tru?mg, không t tp khi không cn thit, thuang
xuyên rCra tay bang nuO'c sach và xà phông.
- Nu sinh viên

Co

biu hin ho s&, kho thâ thI phãi thông báo ngay cho nhà

tnrà'ng, dng thà'i lien lac theo s din thoai nóng cüa B Y t (19009095 hoc
19003228) d duçc huong dn dn ca sa y t khám, tu v.n và diu trj.
Trân tr9ng./.

Noinhân:
- Nhu trên (de t/nrc hiên);
- Luii: VT, QLDT (2).
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