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THÔNG BÁO 
Về việc cho học sinh – sinh viên nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra 

 

 

Căn cứ công văn số 431/BGDĐT – GDTC ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, 

học viên do dịch bệnh Covid – 19. 

Căn cứ Kế hoạch số 141/KH-CĐKTCN ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Trường 

Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc chuẩn bị và triển khai phòng chống dịch 

bệnh nCoV. 

Theo Thông báo số 135/TB-CĐKTCN ngày 12 tháng 02 năm 2020 của nhà trường 

về việc dạy và học sau thời gian nghỉ phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của virut Corona gây ra, thông báo giảng viên và học sinh - sinh viên trở lại dạy và học từ 

ngày 17 tháng 02 năm 2020. 

Căn cứ tình hình thực tế về diễn biến của dịch bệnh. Để đảm bảo an toàn trong 

phòng chống chống dịch bệnh, Hiệu trưởng nhà trường thông báo đến tất cả Thầy cô giáo 

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

- Toàn bộ học sinh – sinh viên tếp tục nghỉ học đến khi có trường thông báo mới; 

- Phòng Công tác HS-SV, Khoa, GV chủ nhiệm thông báo đến học sinh – sinh viên 

toàn trường; 

- Các phòng, ban, khoa rà soát, lập danh sách các cán bộ, giáo viên, HS-SV của đơn 

vị mình có đi lại tại các vùng có dịch, tiếp xúc với các đối tượng đã bị lây nhiễm báo cáo 

khẩn cho lãnh đạo trường. 

Đề nghị Thầy cô và học sinh – sinh viên chấp hành nghiêm Thông báo này./. 
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