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THÔNG BÁO 
Về việc triển khai một số nhiệm vụ đối với các lớp sinh viên khi trở lại trường  

học tập từ ngày 11/05/2020. 
 
 

Căn cứ Thông báo số 245/ĐHKTKTCN ngày 07 tháng 05 năm 2020 của Hiệu 

trƣởng Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc triển khai kế hoạch học 

tập học kỳ 2 năm học 2019-2020 kể từ ngày 11/05/2020; 

Căn cứ Thông báo số 251/ĐHKTKTCN ngày 07 tháng 05 năm 2020 của Hiệu 

trƣởng Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc triển khai các điều kiện 

đảm bảo an toàn cho sinh viên trở lại trƣờng học tập; 

Để đảm an toàn cho sinh viên khi trở lại trƣờng học tập. Ban Giám hiệu Trƣờng Đại 

học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đề nghị sinh viên cần lƣu ý một số điểm sau: 

1. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bênh theo hƣớng dẫn của Bộ 

Y tế, Bộ GD-ĐT và Bộ Công thƣơng tại Công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 

23/4/2020 của Bộ GD-ĐT; Công văn số 1583/BGDĐT-GDTC ngày 07/5/2020 của Bộ GD-

ĐT về việc thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19 trong trƣờng học; Công văn số 

3082/BCT-TCCB ngày 29/4/2020 của Bộ Công thƣơng về việc hƣớng dẫn các Trƣờng thực 

hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; 

2. Thực hiện khai báo thông tin y tế theo hƣớng dẫn của Phòng CTSV.  

3. Đối với sinh viên các lớp có lịch học tại trƣờng từ ngày 11/05/2020, sinh viên đi 

thực tập doanh nghiệp, sinh viên cơ sở Hà Nội về Nam Định học tập và sinh viên học 

quân sự ở trung tâm bên Bắc Ninh nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở … đƣợc tiếp tục đƣợc 

nghỉ học và theo dõi tại nhà. 

4. Sinh viên đến trƣờng học cần chủ động kiểm tra thân nhiệt tại nhà và sẽ đƣợc đo thân 

nhiệt theo hƣớng dẫn của Phòng CTSV, Đoàn TN và Phòng HCQT tại khu vực cổng trƣờng. 

5. Nhà trƣờng trang bị cho mỗi sinh viên 01 khẩu trang vải kháng khuẩn có thể tái 

sử dụng sau nhiều lần giặt để sinh viên sử dụng, đề nghị lớp trƣởng các lớp đến nhận tại 

Phòng Công tác sinh viên trong thứ Hai (ngày 11/05/2020). 

6. Các khu giảng đƣờng và khu nhà vệ sinh, Nhà trƣờng đều bố trí nƣớc rửa tay sát 

khuẩn và có hƣớng dẫn cách sử dụng. Nƣớc uống sẽ đƣợc Nhà trƣờng cung cấp tại khu 

vực giảng đƣờng, sinh viên tự mang bình đựng nƣớc cá nhân để lấy nƣớc và sử dụng. Đề 

nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện để đảm bảo an toàn. 

7. Mọi vấn đề liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 và nếu có phát 

hiện sinh viên có những biểu hiện nhƣ mục 2, sinh viên báo cáo về Ban phòng chống dịch 

bệnh nhà trƣờng qua đƣờng dây nóng dƣới đây để đƣợc xử lý kịp thời. 

* Đ/c Đào Văn Đƣờng – Phó Trƣởng Phòng HCQT (điện thoại: 0904101978)  

* Đ/c Phạm Thị Hƣơng Giang Y tế trƣờng (điện thoại: 0989555424);  

* Thầy Vũ Hồng Thanh – Phó Trƣởng Phòng Công tác SV, Bí thƣ Đoàn trƣờng (điện 

thoại: 0947865999). 
 

 

Nơi nhận: 

- Các đơn vị trong trƣờng; 
- Các lớp sinh viên; 

- Website trƣờng; 

- Lƣu: VT, CTSV. 
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