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THÔNG BÁO 
Tiếp tục triển khai đào tạo trực tuyến 

và chuẩn bị phương án cho học viên, sinh viên trở lại trường học 

 

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam, thực hiện Chỉ thị của 

Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y 

tế và UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh 

COVID-19, Nhà trường thông báo như sau: 

1. Tiếp tục triển khai đào tạo trực tuyến qua mạng theo thời khóa biểu đã ban hành.  

2. Chuẩn bị phương án đón học viên, sinh viên trở lại Trường học tập. Dự kiến 

thời gian: ngày 11/5/2020. 

3. Sinh viên đại học khóa 6 thực hiện khóa luận tốt nghiệp theo kế hoạch để đảm 

bảo thời gian tốt nghiệp mà Nhà trường đã đề ra. 

4. Đề nghị giảng viên, học viên, sinh viên theo dõi website trường để kịp thời cập 

nhật kế hoạch học tập trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19. 

Nhà trường thông báo để các đơn vị, học viên, sinh viên của Trường biết và thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
- Trưởng các đơn vị trực thuộc; 

- Phân hiệu Thanh Hóa; 

- Đăng Website trường; 

- Lưu VT, ĐT (2). 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Hoàng Anh Huy 
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