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THÔNG BAO
V vic nghi Tt Nguyen dan Tan Sfru 2021
Thrc hin thông báo s 15 8/TB-DHYD ngãy 20/01/2021 cüa Nhà tr11ng v vic
nghi Têt nguyen dan Tan Sfm nãm 2021, Nhà trithng thông báo kê hoach nghi Têt dôi
vói sinh viên nhu sau:
1. Thö'i gian nghi Tt Nguyen thIn 2021
- Sinh viên duçc nghi Tt Nguyen dan Tan Si:ru tr ngày 08/02/202 1 den ht ngày
21/02/2021, ngày 22/02/202 1 (Thir hai) tiêp tiic h9c t.p binh thumg.
- Sinh viên phãi chip hành nghiêm chinh ljch nghi Tt cüa Nhã trumg và trâ 1i
h9c tp dung thi gian quy djnh.
2. Dam bào an toãn, an ninh trt t' trong thôi gian nghi Tt Nguyen dan 2021
- Sinh viên nâng cao cánh giác d darn bão an toàn, an ninh trt tr và chóng lang
phi trong thñ gian nghi Têt.
- Chip hành nghiêm chinh Lust giao thông và bão dam trQt tir an toàn giao thông
(duäng bô, duO'ng sat, và thiing thu',...); nâng cao nhn thirc, thirc chap hành pháp
luât và cac hành vi img xir cO van hóa; cam str diing rugu bia khi tharn gia giao thông.
- Không duçc tang trfi, vn chuyn, sir ding pháo n& dt den tthi Va các chit cháy
no duOi moi hInh thrc.
3. Dam báo an toàn phông cli6ng d1ch bnh Covid-19 trong thO'i gian nghi Tt
Nguyen dan 2021
- Sinh viên tang c116ng, nâng cao thrc thirc hin các bin pháp phOng, chng
djch Covid- 19 theo khuyên cáo 5K cUa B Y tê: Khu trang — Khir khuân — Khoang each
— Không tii tp — Khai báo y tê.
- Tuyên truyn, nhc nhâ và 1thuyn khich ngui than, btn be và cong dng cing
thrc hin các bin pháp phOng chông dch bnh Covid — 19.
- H&n ch tp trung An ung, t t.p dông ngthi.
- Nêu cao tinh thAn khai báo, giám sat, phAt hin sam các trix&ig hqp nghi rnc bnh
tti ctng dng, dc bit các tru?mg hcp nhp cãnh tr nuâc ngoãi ye t1r each ly ti nhã.
Nh.n duçc thông báo nay, d nghj ban can s1.r và sinh viên các hp thirc hin
nghiëm ti1c các ni dung trên./.
No'i n/iâiz:
- TCHC,TT&PC, DTDH;
- Doân TNCS HCM — Hi sinh viên;
- GVCN/CVHT;
- Các lop sinh viên h chfnh quy, lien thông;
- Liiu: VT, CT&CTSV.
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