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THÔNG BÁO 

Về việc cho học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học 

đến hết ngày 19/4/2020 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

 

Căn cứ Công văn số 480/SGDĐT-TCHC ngày 09 tháng 4 năm 2020 

của Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang về việc cho học sinh, sinh viên, học 

viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 19/4/2020 để phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, 

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang thông báo đến học sinh, sinh viên, học 

viên tiếp tục nghỉ học từ ngày 13/4/2020 đến hết ngày 19/4/2020 để phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. 

Trong thời gian cho học sinh, sinh viên, học viên tạm nghỉ học để phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19, đề nghị lãnh đạo các đơn vị tiếp tục triển khai thực 

hiện tốt nội dung Công văn số 44/CĐYT-TCHC ngày 18/02/2020 về việc bố 

trí, sắp xếp, phân công công việc trong thời gian cho người học nghỉ học để 

phòng, chống dịch bệnh; Công văn số 107/CĐYT-TCHC ngày 01/4/2020 của 

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-

TTg, đồng thời có trách nhiệm tham gia tích cực vào các hoạt động phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. 

Đề nghị cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên thực hiện 

nghiêm túc theo tinh thần Thông báo này./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 

- Lãnh đạo các đơn vị; 

- Website, VPĐT; 

- Lưu: VT. 
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