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Số:  04.2021/TB -TCVH 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
 

Về việc đi học tập trung trở lại của học sinh, sinh viên  

sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19 

 

Căn cứ Công văn số 546/UBND-VX ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Uỷ ban 

Nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc cho phép học sinh, sinh viên, học viên Thành phố 

quay lại trường học tập từ ngày 01 tháng 3 năm 2021;  

Căn cứ công văn số 5686/SLĐTBXH-GDNN ngày 25 tháng 2 năm 2021 của Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp 

trên địa bạn Thành phố; 

Căn cứ tình hình diễn biến của dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh 

trong những tuần vừa qua, đồng thời căn cứ thực tế triển khai đào tạo học kỳ 2, năm 

học 2020 – 2021 của Trường Trung Cấp Y Dược Vạn Hạnh, 

Ban Giám hiệu nhà trường thông báo về việc đi học tập trung trở lại của học 

sinh, sinh viên sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19 như sau: Thứ 

Hai, ngày 08/3/2021 học sinh, sinh viên trở lại trường học và thi bình thường theo 

lịch đã công bố trên website https://vhs.edu.vn của Nhà trường. 

Khuyến khích học sinh, sinh viên trở lại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 

04/03/2021 để nghỉ ngơi, chuẩn bị học tập, đồng thời hạn chế di chuyển vào các ngày 

cuối tuần vì lượng di chuyển các phương tiện công cộng rất đông. Thực hiện nghiêm 

túc “Thông điệp 5K” của Bộ Y tế: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không 

tụ tập – Khai báo y tế, trong đội ngũ CBNV, giáo viên và Học sinh, sinh viên. 

Tất cả Học sinh, sinh viên trở về từ vùng dịch hoặc từng di chuyển đến vùng có 

dịch phải thực hiện khai báo y tế với cơ sở y tế địa phương để được theo dõi và kiểm 

tra sức khỏe theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố. 

Đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan thông tin đến giáo viên, học sinh, sinh 

viên để thực hiện đúng theo nội dung của thông báo này. Mọi thông tin liên quan vui 

lòng liên hệ: Phòng Quản lý đào tạo, số 2A2 Quốc lộ 1A, phường Thạnh Xuân, quận 

12, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Điện thoại: 0286. 2768. 499 hoặc 02862.676.500./. 

 

Nơi nhận: 
- BĐH (để b/c); 

- Học sinh, sinh viên các khóa (để t/h); 

- Các đơn vị trong trường (để t/h); 

- P. ĐT: Đăng tải website Trường; 

- Lưu: HCNS, P. QLĐT. 
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