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THÔNG BÁO 
V/v nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp  

do chủng mới của vi rút Corona 

 

 

Căn cứ Công điện số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/1/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona gây ra; 

Căn cứ Công văn số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31/1/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona gây ra; 

Căn cứ Công văn số 265/BGDĐT-GDTC ngày 01/02/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/1/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ; 

Thực hiện kết luận phiên họp ngày 2/2/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Trường 

trân trọng thông báo đến toàn thể viên chức, người lao động, nghiên cứu sinh, học 

viên, sinh viên như sau: 

1. Giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên được nghỉ dạy và học 

từ ngày 3/2/2020 đến hết ngày 9/2/2020; ngày 10/2/2020 tập trung học tập bình 

thường theo thời khóa biểu đã công bố. Trong thời gian nghỉ, giảng viên và người 

học hạn chế đi lại khỏi địa điểm cư trú và chủ động thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh theo các hướng dẫn của cơ quan y tế; thường xuyên cập nhập các 

thông tin của Trường; 

2. Viên chức khối quản lý (bao gồm các Viện, các đơn vị thuộc Trường) và 

Lãnh đạo, thư ký các khoa chuyên môn, khoa đào tạo vẫn làm việc bình thường 

theo lịch làm việc của Trường. 

3. Viên chức, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên của Trường nghiêm túc 

thực hiện Thông báo số 57/TB-ĐHTCM ngày 1/2/2020 về việc thông tin các 

trường hợp công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên đã đi du lịch 

đến Trung Quốc trong thời gian nghỉ Tết nguyên đán 2020; Thông báo số 55/TB-

ĐHTCM ngày 31/1/2020 về việc hướng dẫn phòng. chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona mới (nCoV) gây ra của Trường Đại học 

Tài chính – Marketing. 

4. Phòng Quản lý đào tạo, Viện Đào tạo Sau đại học, Viện Đào tạo quốc tế, 

Viện Đào tạo thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch 

điều chỉnh hoạt động đào tạo đảm bảo chương trình giáo dục của Trường. 

5. Tạm dừng việc tổ chức các sự kiện và hoạt động đông người trong tháng 

2/2020 tại các cơ sở của Trường; trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của Hiệu 

trưởng. 



6. Các đơn vị đào tạo, các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh 

viên) tăng cường tuyên truyền người học về việc phòng chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và chủ động theo dõi, báo cáo 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp các tình huống khẩn 

cấp nhằm kịp thời xử lý, ứng phó dịch bệnh theo hướng đảm bảo sức khỏe của 

nhân dân. 

Trường đề nghị Trưởng các đơn vị phổ biến đến toàn thể viên chức, nghiên 

cứu sinh, học viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này./. 
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