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THÔNG BÁO 
V/v cập nhật thông tin HSSV ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19  

  

Học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang có địa chỉ 

thường trú ở nhiều tỉnh trong cả nước và đặc biệt là ở những nơi dịch Covid-19 diễn biến 

phức tạp. Dịch bệnh Covid-19 đã có ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt của 

người dân cũng như học sinh, sinh viên nhà trường. 

Để có cơ sở xây dựng phương án hỗ trợ HSSV nhà trường bị ảnh hưởng nặng của 

dịch Covid-19, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang thông báo các khoa, 

nhà giáo chủ nhiệm thực hiện một số việc sau: 

1. Thường xuyên liên hệ, cập nhật tình hình dịch tễ của HSSV, kịp thời báo cáo về 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch của nhà trường. 

2. Cập nhật, thống kê danh sách HSSV có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của 

dịch Covid-19. Theo mẫu 

STT Họ và tên Lớp 
Hộ khẩu 

thường trú 

Lĩnh vực bị ảnh hưởng 

(ăn ở, đi lại, học tập…) 
Ghi 

chú 

1      

2      

.      

.      

 3. Tất cả các thông tin ở mục 1,2 khoa tổng hợp gửi về Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch ngày 05/8/2021 thông qua địa chỉ (tranvanchien1966@gmail.com) và phải chịu 

trách nhiệm về độ xác thực của thông tin. 

 Kính đề nghị các khoa thực hiện nghiêm thông báo này./.   

Nơi nhận: 
- Các khoa (VBĐT); 

- Cổng thông tin GV, HSSV; 

- Lưu VT, CTHSSV. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

ThS. Văn Đình Thanh  
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