
BO GIAO THÔNG VAN TAI CONG HOA xA 1191 CHU NGHA VIT NAM 
TRIRYNG OH HANG HAl VIT NAM Dc 1p - Tçr do - Hnh phñc 

S: 1432 /TB-DHHHVN-DT Hal Phông, ngày 30 tháng 9 näm 2021 

THÔNG BAO 
V/v Trin khai dào to trirc tip tir 04/10/2021 

Kinh gui: 
- ThU truOng các do'n vj và doàn th trong toàn Tnr?mg; 

- Can b, giãng viên, ngithi lao dng, sinh viênlhçc viên toàn Trueing. 

Do tinh hInh djch Covid-19 trên dja bàn Thành ph Hãi PhOng dang duçie kim 
soát tot, Nhà trithng quyt djnh triên khai các hoat dng dao tao  trirc tiêp tir ngày 
04/10/2021. D dam bão an toàn phong, chông djch Covid-19, yeu câu các dm vj và cá 
nhân th%rc hin các ni dung sau: 

1. Can b, giâng viên, sinh viên/h9c viên khi dn TriRmg deo khu trang va th?c 
hin các bin pháp phOng, ehng Covid- 19 theo quy djnh. 

2. Các sinh viênlh9c viên dang ô các vUng thirc hin Chi thj 16 hoe vUng không 
có phumg tin di chuyên ye Hãi Phông: duy trI a nguyen tai  ch và lien h vâi giãng 
viên d duçc h trQr h9c trirc tuyên. Các sinh viên/h9c viên khác: th1rc hin theo Thông 
báo so 1424/TB-DHHHVN ngày 28/9/2021 dê ducc hmrng dan di chuyên qua các chôt 
kiêm djeh và each ly y tê tai  các khu nOi  trU cUa Trixang. 

3. Các lop hc phn có trên 70 sinh viên (tric các hQc phn Giáo dyc quó'c phông 
- an ninh hQc tgi thao tricàng), các lap h9c phân ma giãng viên chua hoàn thành cách ly 
y tê: tiêp tijc duy trI h9c tr1rc tuyên. Truang hcp Co chia thành các nhóm thirc hành, 
xêmina cO si so disâi 70 sinh viên thI bô trI cho các nhOm nay hQc trirc tiêp. 

4. Phông Cong tác sinh viên (CTSV) phi hcp vâi Tram Y th, các khu ni trU và 
cac Khoa/Vin huâng dn, h trçi sinh viênlh9c viên ngoi tinh di chuyên ye Hãi Phông 
và thirc hin each ly y tê theo quy djnh cUa Thành phô. 

5. Các don vj lien quan b tn ngui huong dn sinh viên/h9c viên thirc hin các 
bin pháp phông, chông djch Covid- 19 tai  các giãng dumg trong tuân du sinh viên 
quay tra lai  Trithng. 

6. CB, GV, NLD, sinh viênIhc viên khi phát hin có triu chung sue khoê bt 
thuang lien quan den djch Covid- 19 can báo ngay cho c sa y t gn nht và thông bão 
vai Nhà truang qua Tram Y tê (DT: 0904325125), Phông CTSV (DT: 0988442166) 
hoc thU trtthng don vj. 

Yêu cu các don vj và Ca nhân lien quan nghiêm tUe trin khai./.'- 

Noi nhân: 
- Nhu trén; 
- DU, HDT, BGH; 
- Liru VT, DT. 


	Page 1

