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THÔNG BÁO 

 Kính gửi:  Các Thầy lãnh đạo trường 

                         Các Thầy, Cô trưởng các đơn vị 

Thực hiện Công văn số 651/BCT-TCCB ngày 03/02/2020 của Bộ Công 

Thƣơng về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đƣờng hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona gây ra (Covid -19); 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/02/2020 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Nam Định về việc tăng cƣờng các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh viêm đƣờng hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; 

Do tình hình dịch bệnh hiện nay diễn biến rất phức tạp. Để đảm bảo an toàn 

sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên của trƣờng Cao 

đẳng Công nghiệp Nam Định và cộng đồng. Ban phòng, chống dịch bệnh viêm 

đƣờng hô hấp cấp (Covid -19) của trƣờng Cao đẳng Công nghiệp Nam Định thống 

nhất: 

- Lùi lịch học tập của Nhà trƣờng thêm 01 tuần, do đó giảng viên của các Khoa 

và toàn thể học sinh, sinh viên của trƣờng tạm thời nghỉ học từ 02/03/2020 đến hết 

06/03/2020. Các Thày, Cô trƣởng các Khoa và phòng Công tác học sinh sinh viên 

chủ động thông báo đến các giảng viên, giáo viên chủ nhiệm và các em Học sinh 

sinh viên. 

    - Các Phòng chức năng chủ động phối hợp thực hiện công tác chuyên môn. 

    - Các Phòng, Khoa, Trung tâm đƣợc giao nhiệm vụ trong Hội nghị giao ban 

triển khai công việc bình thƣờng. 

    Yêu cầu toàn thể cán bộ, viên chức và học sinh sinh viên Nhà trƣờng  nghiêm 

túc triển khai thực hiện thông báo này. Nếu có vấn đề phát sinh báo cáo về Ban 

phòng chống dịch viêm đƣờng hô hấp cấp trƣờng Cao đẳng Công nghiệp Nam 

Định để kịp thời giải quyết./. 

    Nơi nhận:                                                               HIỆU TRƯỞNG 

- Nhƣ trên; 
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