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KHẨN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Tạm ngừng hoạt động tại trường

Căn cứ vào chỉ thị số 16/CT-CTg ngày 31/3/2020 về việc thực hiện các biện pháp
cấp bách phòng chống dịch COVID-19;
Căn cứ vào văn bản số 606/ĐHQG-VP của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố
Hồ Chí Minh ngày 31/3/2020 về việc thực hiện chỉ thị 16/CT-CTg ngày 31/3/2020 của
TTCP;
Trường Đại học Công nghệ thông tin thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức,
người lao động (CC-VC-NLĐ), sinh viên, phụ huynh và các đối tác của Trường như sau:
1. Nghiêm túc thực hiện các nội dung của chỉ thị 16/CT-TTg và văn bản
606/ĐHQG-VP về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch
COVID-19.
2. Tạm dừng mọi hoạt động tại trường Đại học Công nghệ thông tin kể từ 0 giờ
ngày 01 tháng 4 năm 2020, ngoại trừ các hoạt động thiết yếu như quản lý và bảo
vệ cơ sở nhà trường, vận hành hệ thống điện, nước, hệ thống Công nghệ thông
tin, và các hoạt động thiết yếu khác.
3. Trưởng các đơn vị bố trí để CC-VC-NLĐ sử dụng công nghệ thông tin để làm
việc tại nhà, trừ các trường hợp thực hiện các nhiệm vụ cần thiết và phải được sự
đồng ý của Ban giám hiệu thì mới được đến làm việc tại Trường.
Đề nghị toàn thể CC-VC-NLĐ, sinh viên, phụ huynh và các đối tác của Trường
nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Toàn thể CBVC, SV, các đối tác;
- BGH (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCHC.
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