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THÔNG BÁO LẦN 2 

Về việc cho sinh viên nghỉ học do dịch cúm Virus Corona 

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) 

gây ra tiếp tục diễn biến phức tạp. Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố dịch virus corona là “tình trạng y 

tế khẩn cấp toàn cầu”. Tại Việt Nam, Chính phủ cũng đã tiếp tục có nhiều chỉ thị, văn bản nhằm hạn 

chế lây lan và đảm bảo sức khỏe cho người dân.  

Căn cứ Công văn số 269/BGDĐT-GDTC ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo V/v hướng dẫn cho học sinh, sinh viên nghỉ học phòng, chống dịch bệnh nCoV. 

Căn cứ vào các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ GDĐT ngày 06/02/2020 về việc tiếp tục cho học sinh, 

sinh viên nghỉ học. Trong trường hợp cần thiết, Bộ sẽ xem xét lùi thời gian kết thúc năm học nhằm 

đảm bảo mục tiêu cao nhất là vì sự an toàn của người học và cộng đồng. 

Trước những thông tin và diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong thời gian của tuần kế tiếp, để 

góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch và đảm bảo an toàn về sức khỏe cho cán bộ và sinh viên.  

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo lịch nghỉ học bổ sung lần 2 cho sinh 

viên của Nhà trường như sau: 

1. Lịch nghỉ học bổ sung lần 2 cho sinh viên: 

- Thời gian nghỉ từ ngày 11/02/2020 (thứ ba) đến hết ngày 17/02/2020 (thứ hai);  

- Lịch học dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 18/02/2020 (thứ ba); 

- Ghi chú:  

 Đối với các lớp có kế hoạch điều động tại các địa điểm khác, kế hoạch đăng ký thi lần 2 

(thi lại) xem trong phụ lục kèm theo; 

 Trường hợp lịch nghỉ học phải kéo dài thêm Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể tiếp 

theo trên website. Nếu sinh viên có ý kiến hoặc thông tin cần trao đổi thì liên hệ với 

Phòng CTSV và Phòng Đào tạo để được giải đáp; 

2. Lịch làm việc của cán bộ, giảng viên: 

- Cán bộ và giảng viên các đơn vị làm việc bình thường theo lịch của Nhà trường; 

- Từ ngày 18/02/2020 (thứ ba) giảng viên thực hiện công tác giảng dạy theo kế hoạch điều chỉnh; 

3. Phân công nhiệm vụ 

- Các phòng ban chức năng căn cứ vào nhiệm vụ được phân công triển khai các công việc thông 

tin, tuyên truyền, phòng, chống dịch bệnh theo các thông báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh; 

- Các khoa phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh và thông báo đến các cán 

bộ, giảng viên, sinh viên do khoa mình phụ trách các thông báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

bệnh; 

- Trong thời gian nghỉ học, sinh viên ở tại địa phương và hạn chế đi lại, cập nhật thường xuyên các 

thông báo của Nhà trường, cũng như có các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

Căn cứ nội dung thông báo, yêu cầu các đơn vị trong toàn trường, các lớp sinh viên theo chức 

năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch. 

Nơi nhận: 
- Các đơn vị trong toàn trường;  

- Website trường;  

- Lưu VT-ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

TS. Trần Hoàng Long 
 



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH LỊCH HỌC TẬP VÀ LỊCH THI LẠI 

(Kèm theo Thông báo số: 64 /TB-ĐHKTKTCN ngày 07/02/2020  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp) 

1. Kế hoạch đón tiếp và phân bổ thời gian học tập quy chế đối với các lớp sinh viên cơ sở Hà Nội 

về học tập tại cơ sở Nam Định học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 

TT Lớp 
Ngày đón tiếp và 

học nội quy 
Thời gian Địa điểm 

1 

DHTD11A1HN 

DHTD11A2HN 

DHTD11A3HN 

CDTD26A1HN 

18/02/2020 

(Thứ 3) 
8h00’ đến 8h45’ 

Xưởng Điện 

Cơ sở Mỹ Xá, Nam Định 

2 

DHKT11A6HN 

DHKT11A7HN 

DHKT11A8HN 

DHKT11A9HN 

DHQT11A5HN 

DHQT11A6HN 

18/02/2020 

(Thứ 3) 
9h50’ đến 10h45’ 

Hội trường N.H1 

Cơ sở 353 Trần Hưng Đạo, 

Nam Định 

3 

DHTI11A4HN 

DHTN11A3HN 

DHTN11A4HN 

DHKD12A1HN 

DHKD12A2HN 

DHKT12A1HN 

18/02/2020 

(Thứ 3) 
10h50’ đến 11h35’ 

Hội trường N.H1 

Cơ sở 353 Trần Hưng Đạo, 

Nam Định 

4 

DHKT12A2HN 

DHKT12A3HN 

DHMT12A1HN 

DHQT12A1HN 

DHQT12A2HN 

DHTI12A1HN 

DHTN12A1HN 

18/02/2020 

(Thứ 3) 
14h00’ đến 14:45’ 

Hội trường N.H1 

Cơ sở 353 Trần Hưng Đạo, 

Nam Định 

2. Điều chỉnh kế hoạch học tập GDQP và An ninh đối với các lớp sinh viên cơ sở Nam Định 

Ngày 18/02/2020 các lớp sinh viên DHCK13A1ND, DHMA13A1ND, DHMA13A2ND, 

DHMA13A3ND, DHDI13A1ND, DHTD12A1ND, DHKT13A1ND, DHQT13A1ND học tập lý thuyết 

theo Thời khóa biểu tại 353 Trần Hưng Đạo, Nam Định. Kế hoạch học GDQP và An ninh sẽ chuyển 

sang học vào tháng 03/2020. Thông tin chi tiết kế hoạch học tập GDQP và An ninh của các lớp sinh 

viên trong mục 2 sẽ được thông báo trên website của Nhà trường. 

3. Đăng ký thi lần 2 (thi lại) học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 

- Sinh viên sẽ đăng ký thi lần 2 (thi lại) học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 trực tuyến trên website 

http://daotao.uneti.edu.vn  từ ngày 12/02/2020 đến hết ngày 19/02/2020.  

- Sinh viên xem thông tin lịch thi (bao gồm: thời gian, địa điểm, hình thức thi) của cá nhân tại 

website http://daotao.uneti.edu.vn   

- Ghi chú: Sinh viên xem hướng dẫn cách đăng ký thi lần 2 (thi lại) học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 

theo Thông báo số 683/TB-ĐHKTKTCN ngày 06/12/2019 trên website http://daotao.uneti.edu.vn; 

http://daotao.uneti.edu.vn/
http://daotao.uneti.edu.vn/
http://daotao.uneti.edu.vn/

