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THÔNG BÁO 
V/v dạy và học trở lại sau thời gian nghỉ để phòng chống dịch bệnh Covid-19 

 

Căn cứ công văn số 882/TCGDNN-HSSV ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Tổng 

cục Giáo dục nghề nghiệp về việc cho học sinh, sinh viên GDNN đi học lại; 

Căn cứ công văn số 863/SGDĐT-VP ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Khánh Hòa về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để 

phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Theo tình hình thực tế về diễn biến của dịch bệnh, để đảm bảo môi trường an 

toàn cho dạy và học sau thời gian nghỉ phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona (Covid-19), nhà trường thông báo đến tất cả giảng viên, 

giáo viên và học sinh, sinh viên trong toàn trường như sau: 

1. Giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên trở lại dạy và học từ ngày 

04/5/2020. 

2. Giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên đến trường phải tuân thủ quy định 

về phòng chống dịch bệnh của nhà trường. 

3. Các Khoa, Bộ môn tổ chức tổng vệ sinh các xưởng, phòng học lý thuyết để 

phun thuốc diệt khuẩn trước khi học sinh, sinh viên quay trở lại học tập. 

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

viên biết và thực hiện./. 

 

HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận: 
- Các đơn vị (VBĐT); 

- Đăng cổng thông tin HSSV; 

- Lưu: VT, ĐT. 
 

 

                                                                                                                           Trần Văn Hải 
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