
BO GIAO THÔNG VLN TAI CONG HOA XA HO! CHU NGHA V!T NAM 
TRUYNG OH HANG HAl VIT NAM Dc 1p - Tii' do - I-Ianh phüc 

So  301  /TB-DHHHVN-CTSV Hal Phông, ngàyA'l' tháng 03 nãm 2021 

THÔNG BAO 
Kêt Iun HEi nghj rà soát cong tác chuãn bj don sinh viên 

quay tr& liii  tru'O'ng hQc tp 

Kmnh g&i: 
- Doàn Thanh niên TruOng; 

Các phông DT, CTSV, QTTB, TC-HC; 
Các Ban: Bào v, QLKNTC, QLKNT QN: 
Tram Y t. 

Thrc hin Thông báo s 278/QB-DHHHVN-DT ngày 09/03/2021 cüa Hiu trincng 
v vic quay trâ 1i giãng dy và hçc tp tai  giãng du?mg, 14h00 ngày 11/03/202 1, t?i 
Phông h9p s 2.1 - Nhà Al, Phó Hiu tnthng Nguyn Minh Dirc cia chü tn Hi nghj rà soát 
cong tác chun bj don sinh viên quay tth 'a  hçc tip. Tham dir Hi nghj CO di din Doàn 
TN, các PhOng: Dào tao,  CTSV, TCHC, QTTB, Ban Bão v, QLKNT C, QLKNT QN 
Tram Yt& 

Sau khi trao ciëñ, thão lun v dtc dim tInh hinh, cc sr vt chit tai  các khu ni trü, tai 

giãng duing và thông tin v s luçrng các sinh viên clang a vüng djch (dec bit là Hãi Duong), 
PhO Hiu trix6ng k& 1un và gi10 nhim vii cho các don vj, CJJ th nhu sau: 

1. Cong tác b6  trI ch r cho sinh viên tii các khu ni trü 

- Các Ban Quãn 1 khu ni trü tin hành khi:r khun, d9n v sinh cong nghip dng 

thai phi hçip sp xp, chun bj dÀy dü ch a cho sinh viên quay trâ 'a  hçc tap. 

- Trong trirang hcp khong sp xp dü ch 0 cho sinh vién thI lien h vâi Phông 
CTSV và Doàn TN c1 ph6i hçp thirc hin. 

2. Cong tác kim soát vic khai báo y t 
- Phông Dào tao,  PhOng Cong tác sinh viên thông báo cho toàn bO sinh viên thrc 

hin khai báo y t trong ngày 12-13/03/2021. 

- PhOng Dào tao  th6ng kê sinh viên chua khai bão y té trong thai gian trén dé Phông 

CTSV nhc nhâ cln tirng sinh viên. 

- Tin hành kim soát vic khai báo y t tai  các tOa nhà B5, Cl, C2 trong tuÀn h9c 
dÀu lien. 

3. Cong tãc tuyên truyên và chuãn b co' sO' vt chat giãng dirO'ng 
-  Phong TC-HC, Phông QTTB tiên hãnh khi.r khuân. dQn v sinh cong nghip toàn 

b giãng du'ang. 
- PhOng TC-HC chuÀn bj bang ron và khÀu hiu tuyên truyn tai  cac cng vao, các 

tOa nhà A2, A3, A4, A6, B5, Cl, C2. 



Noi nhjIn: 
-Nhutrên; 
- Hiu trithng (dé b/c); 
- Li.ru: VT, CTSV. 

PGS.TS. guyn Minh Dfrc 

IEU TRIfONG 
EUT'UNG 

TRUONG 
DAt HQC 
HANG HA 
VIETN 

- Doàn Thanh niên Tnthng chun bj clip tuyên tmyn v phông, ch6ng djch bnh 
covid - 19, báo cáo BGH trong ngày 12/03/202 1. 

- PhOng CTSV, Doàn TN thành 1p  T kim soát y tê tii các tôa nhà giáng diRmg 
trong tun du tiên di hçc. 

4. Cong tác kim soát sinh viên có h khâu r Hãi Du'o'ng 

PhOng CTSV lien h trirc tip dn tfrng sinh viên có h khu tai  Hái Discng d nm 
bt thông tin, ljch trInh di chuyn và nhc nhâ sinh viên thirc hin t& quy djnh cüa thành 
ph6 Hãi PhOng v phông, chng djch bnh covid - 19. Di vâi các sinh viên cO h kMu tai 
Hái Di.rcing nhung 6 Hãi Phông tr ngày 27/01/2021 dn nay phãi có GiAy xác than  cüa chü 
nhà trQ hoc ngixñ 6 cUng, np v PhOng CTSV khi quay tth 1i h9c tp tti giáng dix?mg. 

5. Thành Ip to phãn frng nhanh dôi vói các trtrô'ng hçrp cn each ly y t 
PhOng CTSV phi hcp vâi Tram Y t, Doàn Thanh nién, Hi Sinh viên b trI krc 

h.rçing sn sang c dng xr l các trueing hcp cn cách y t tp trung (nu co). 

Yea cu các don vi vã Ca nhân lien quan nghiêm tue thtrc hi'L.__— 
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