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Số:  115 /TB-CĐCNNĐ                          Nam Định, ngày 20 tháng 3 năm 2020 

      

THÔNG BÁO 

Tạm thời cho Học sinh, sinh viên nghỉ học 

 Kính gửi:    Các Thầy lãnh đạo trường; 

                              Các Thầy, Cô trưởng các đơn vị. 
       

 Thực hiện Công văn số 99/UBND-VP 7 ngày 20/3/2020 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Nam Định về việc tiếp tục tạm thời nghỉ học và tạm dừng một số hoạt 

động giáo dục để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

 Thực hiện Công văn số 404/SLĐTBXH-DN ngày 20/3/2020 của Sở Lao 

động Thƣơng binh và Xã hội tỉnh Nam Định về việc cho Học sinh, sinh viên 

nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

 Trƣởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đƣờng hô hấp cấp đề 

nghị Trƣởng các đơn vị thuộc trƣờng thực hiện một số nội dung công việc sau 

đây: 

 1. Thông báo đến toàn thể các em Học sinh, sinh viên đƣợc nghỉ học tạm 

thời từ ngày 23/3/2020 cho đến khi có thông báo lịch học tập trở lại. 

 2. Đội ngũ giảng viên ở các khoa đƣợc nghỉ làm việc nhƣ Học sinh, sinh 

viên. Cán bộ, viên chức ở các phòng, Trung tâm làm việc bình thƣờng. 

3. Cấp uỷ, Lãnh đạo đơn vị và Công đoàn khoa Công nghệ May- Thời 

trang vận động, động viên cán bộ, giảng viên và Học sinh, sinh viên của khoa 

nêu cao nghĩa cử cao đẹp, tinh thần tƣơng thân, tƣơng ái, hƣớng tới cộng đồng 

trong mùa Dịch Covid-19 để may và hoàn thành Khẩu trang cung cấp cho các tổ 

chức, cá nhân đang có nhu cầu thiết yếu để phòng, chống dịch bệnh. 

 4. Các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai các biện pháp 

phòng, ngừa dịch bệnh. Trong thời gian Học sinh, sinh viên nghỉ học giáo viên 

chủ nhiệm, cố vấn học tập cần phối hợp chặt chẽ với gia đình, địa phƣơng để 

quản lý tốt Học sinh, sinh viên và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, 

chống dịch bệnh. 

5. Trƣởng các đơn vị, Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập thông báo đến 

toàn thể viên chức và Học sinh, sinh viên biết để thực hiện. 

 Nếu có vấn đề phát sinh, thành viên Ban chỉ đạo, Trƣởng các đơn vị báo 

cáo Trƣởng ban để kịp thời giải quyết./.   

 

Nơi nhận:                                                     TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO  

- Nhƣ trên;                                                              HIỆU TRƯỞNG                   
- Lƣu VT, TCHC.  

                                                                                                          (Đã ký) 

                                                                                         TS. Nguyễn Duy Phấn 


