
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ                                   Độc lập – Tự do – Hãnh phúc 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

           Số:     /TB-ĐHM                   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2018 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tạm dừng các hoạt động giảng dạy, học tập để phòng tránh bão số 9 

 

Căn cứ chỉ đạo của Đảng ủy Khối đại học, cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh 

về việc ứng phó bão số 9, 

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến lãnh đạo các đơn 

vị thuộc Trường như sau: 

1. Lãnh đạo các đơn vị thông báo các học viên, sinh viên trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh do đơn vị mình phụ trách tạm dừng các hoạt động giảng dạy, học 

tập và các hoạt động sinh hoạt khác có liên quan từ 12 giờ ngày 24 tháng 11 năm 

2018 đến hết ngày 25 tháng 11 năm 2018 để phòng tránh bão an toàn. Phòng Quản 

lý đào tạo, Trung tâm Đào tạo từ xa, Khoa Đào tạo sau đại học, Phòng Khảo thí và 

các đơn vị bố trí lịch học, thi và các hoạt động khác bù vào thời gian thích hợp. 

2. Các đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình nâng cao ý thức 

cảnh giác bảo vệ an toàn người và tài sản trước, trong và sau khi bão di chuyển trên 

nguyên tắc an toàn tuyệt đối. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện nội dung Thông báo này, nếu có vấn 

đề nào phát sinh, lãnh đạo các đơn vị kịp thời báo về ông Nguyễn Hoàng Thịnh – 

Trưởng Phòng Hành chính – Quản trị để tham mưu Ban Giám hiệu chỉ đạo xử lý. 

Trên đây là nội dung Thông báo về việc phòng tránh bão số 9. Đề nghị lãnh 

đạo các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                        KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Ban Giám hiệu;                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường; 

- Lưu: VT. 

 

 

                                                                                Nguyễn Minh Hà 

 


