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THÔNG BÁO 

V/v các hoạt động dạy và học của trường trong thời gian Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg 

và Công văn 1749/UBND-VX của UBND Thành phố Hồ Chí Minh 

 
Căn cứ Công văn số 1749/UBND-VX  ngày 30 tháng 05 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh 

COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp thực hiện giãn cách theo Chỉ 

thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày từ 00 giờ 00 ngày 31/5/2021 

Trường Cao đẳng Nova thông báo đến toàn thể học sinh và sinh viên như sau: 

1. Các Phòng, Ban, Khoa của Trường sẽ làm việc trực tuyến tại nhà trong thời gian 15 ngày 

(từ ngày 31/05/2021); 

2. Việc dạy và học trực tuyến vẫn triển khai theo các thông báo trước đây; 

3. Chương trình Thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp của các sinh viên năm cuối tạm dừng 

02 tuần; 

4. Các lớp ôn, thi Chứng nhận CNTT cơ bản, và lớp ôn, thi tốt nghiệp bậc Trung cấp 

chuyên nghiệp khóa 17 (2019-2021) tạm hoãn, nhà trường sẽ có thông báo cụ thể sau; 

5. Học sinh, sinh viên cần theo dõi thường xuyên lịch học, lịch thi của học kỳ II năm học 

2020-2021 trên trang cá nhân tại website: http://student.bachviet.edu.vn 

6. Học sinh, sinh viên cần liên hệ để giải quyết các tình trạng học vụ, vui lòng liên hệ các 

Phòng ban theo số điện thoại sau để được hướng dẫn: 

+ Phòng Đào tạo:  

 Cô Trâm: 090 2867345 (cấp bảng điểm, đk thi TN TCCN..) 

http://student.bachviet.edu.vn/


 Cô Nghĩa: 093 5475748 (cấp phát bằng TN, phó bản…) 

+ Khoa Công nghệ- Kỹ thuật: 

 Thầy Nhựt: 0388 176556 (đk ôn TN, đk thi CN CNTT cơ bản) 

+ Các Khoa chuyên môn: HSSV liên hệ số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm. 

Nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, Nhà trường sẽ tiếp tục có thông báo 

hướng dẫn sau. 

 

 

 Nơi nhận 

- HĐQT,BGH (b/c); 

- HSSV, các Phòng, ban, Khoa (t/h); 

- Lưu HC, ĐT. 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG TT 
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Trần Mạnh Thành 
 


