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Đà Nẵng, ngày  05  tháng 09 năm 2020 

THÔNG BÁO 
Về việc chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp  

phòng, chống dịch Covid-19 
   

Kính gửi: 

- Sinh viên, viên chức, người lao động Phân hiệu Đà Nẵng 

- Các đơn vị có liên quan 
 

Thực hiện Công văn số 5896/UBND-VHXH ngày 04/9/2020 của Ủy ban Nhân dân 

thành phố Đà Nẵng về việc chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Thông báo số 35/TB-PHĐN ngày 27/7/2020 của Phân hiệu Đà Nẵng về việc 

khẩn trương triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 và Thông báo số 36/TB-PHĐN 

ngày 27/7/2020 của Phân hiệu Đà Nẵng về việc thực hiện phòng chống dịch Covid-19 và làm 

việc online tại nhà. 
 

Phân hiệu Đà Nẵng thông báo đến các nội dung như sau: 

1. Đối với sinh viên: học trực tuyến theo thời khóa biểu từ ngày 07/09/2020 cho đến 

khi có thông báo mới. 

2. Đối viên chức, người lào động: 

- Đi làm việc trở lại kể từ ngày 07/9/2020. 

- Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo Công văn số 5896/UBND-

VHXH ngày 04/9/2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Chỉ thị 19/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ như: Đeo khẩu trang khi làm việc tại cơ quan; hạn chế tiếp xúc, tập trung 

đông người, giữ khoảng cách; thường xuyên sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn; nâng cao 

tinh thần cảnh giác để phòng chống dịch…. 

- Phòng kế hoạch Đào tạo và Công tác sinh viên tiếp tục lập kế hoạch dạy - học trực 

tuyến cho đến khi có thông báo mới. 

3.  Đối với các đơn vị có liên quan:  

3.1. Trường Suleco: thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng tại Công văn 

số 5896/UBND-VHXH ngày 04/9/2020. 

3.2. Các đơn vị thi công công trình tại Phân hiệu: Được hoạt động trở lại và phải có cam 

kết thực hiện nghiêm túc các nội dung phòng chống dịch theo chỉ đạo của UBND thành phố. 

 3.3. Căng tin: Chỉ được hoạt động bán mang đi. 

Phân hiệu Đà Nẵng thông báo đến sinh viên, toàn thể viên chức, người lao động và các 

đơn vị có liên quan biết để thực hiện. 
 

 

Nơi nhận: 
- SV, VC, NLĐ (t/h); 

- Hiệu trưởng (b/c); 

- Trường SULECO; 

- Công ty CPC; 

- Căng tin; 

- Lưu VT, TCHCQT. 

PHỤ TRÁCH PHÂN HIỆU 

 
             TS. Huỳnh Ngọc Hào 


