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THÔNG BÁO  

Về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19  

  

 Kính gửi:  - Cán bộ, viên chức, người lao động Phân hiệu Đà Nẵng 

   - Sinh viên thuộc Phân hiệu 

- Các đơn vị có liên quan 

 

Căn cứ Công văn số 5316/UBND-VHXH ngày 11/08/2020 của UBND thành phố 

Đà Nẵng về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo 

Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, 

Căn cứ Thông báo số 35 và 36 ngày 27/7/2020 về phòng chống dịch Covid của 

Phân hiệu Đà Nẵng. 
 

Phân hiệu Đà Nẵng thông báo một số nội dung về phòng chống dịch như sau: 

1. Đối với các đơn vị và cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Phân hiệu: tiếp 

tục thực hiện Thông báo số 36/TB-PHĐN của Giám đốc Phân hiệu ngày 27/7/2020 cho 

đến khi có thông báo mới; một số công việc cấp bách phục vụ hoạt động tuyển sinh, kế 

hoạch năm học 2020-2021, dân quân tự vệ cơ quan thực hiện theo đúng kế hoạch. 

 2. Đối với sinh viên: kéo dài thời gian nghỉ hè kể từ ngày 24/8/2020 cho đến khi 

có thông báo mới. Các lớp liên thông tiếp tục học trực tuyến theo thời khóa biểu của 

Phòng QL Đào tạo &CTSV. 

 3. Các đơn vị có liên quan như CPC ... thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 

5552/UBND-ĐTĐT ngày 19/8/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. 

4. Dự kiến năm học mới 2020-2021 bắt đầu tuần thứ nhất từ ngày 07/09/2020. 

 Các đơn vị, cá nhân và sinh viên thường xuyên cập nhật thông tin; thực hiện các 

Chỉ thị của Chính phủ, Công văn chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng về phòng, 

chống Covid-19 và thực hiện nghiêm túc thông báo này./. 

  
Nơi nhận: 
- Sinh viên, HV; 

- Hiệu trưởng (b/c); 

- Các đơn vị, cá nhân thuộc P/H; 

- Các đ/v có liên quan; 

- Cổng thông tin P/H; 

- Lưu: VT, ĐT&CTSV. 

PHỤ TRÁCH PHÂN HIỆU 

 
TS. Huỳnh Ngọc Hào 

 


