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THÔNG BÁO 
Về việc nghỉ dạy và học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

 
 

Thực hiện công văn số 2231/UBND-KGVX ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19. 

Nhà trường thông báo đến Cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên 

các nội dung sau: 

1. Giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên nghỉ dạy và học từ ngày 13/3/2020 

cho đến khi có thông báo mới. 

2. Cán bộ, nhân viên các phòng ban nhà trường vẫn làm việc bình thường và 

thực hiện biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ y tế.  

3. Giảng viên, giáo viên vẫn thực hiện các công việc có liên quan chuyên môn, 

có trách nhiệm hướng dẫn học sinh, sinh viên ôn tập.  

4. Học sinh, sinh viên tự ôn tập tại nhà, thường xuyên rèn luyện sức khỏe.  

5. Giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên trong thời gian nghỉ để phòng dịch 

bệnh tránh đi lại chỗ đông người, sử dụng các biện pháp phòng dịch bệnh theo khuyến cáo 

của Bộ y tế, hạn chế đi lại, không đến những vùng có thông tin không an toàn về dịch 

bệnh. 

6. Lịch thi lại tốt nghiệp cho hệ cao đẳng khóa 11 (thi lại lần 1), trung cấp khóa 11/9 

(thi lại lần 2) vào ngày 24-25/3/2020 tạm thời hoãn lại cho đến khi có thông báo mới. 

 

 Đề nghị các Khoa, Bộ môn, giảng viên, giáo viên thông báo đến học sinh, sinh 

viên được biết./. 

 

                  HIỆU TRƯỞNG 

     
Nơi nhận:       
- Các đơn vị; 

- Lưu:VT, ĐT. 

                                                                        

 

                                                              ThS. Trần Văn Hải 
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